1202 София
ул. Георги Бенковски 46
ЕИК: BG131323312
телефон: 0700 10 403 / факс 02 987 53 40

PIGALE FAMILY CLUB 3* - почивка в Кушадасъ, Лято 2022, 7 нощувки с
автобус Автобусна програма със 7 нощувки
Автобусна програма със 7 нощувки
Тип оферта: Автобус
Типове настаняване: Двойна стая
Описание:

В ЦЕНАТА СЕ ВКЛЮЧВА:
Транспорт с автобус по описания маршрут с включени пътни и магистрални такси;
Съответния брой нощувки в хотел по избор;
Багаж до 30 кг. на човек, разпределен в максимум 2 куфара;
Медицинска застраховка на ЗК"ЛЕВ ИНС" с покритие 10 000 евро (за лица до 70 г.);
Обслужване на място от представител на местната фирма партньор (при пътуване в
чужбина);
Представител на ТО по време на пътуването.

В ЦЕНАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА:
Застраховка "Отмяна на пътуване" (виж условията по- долу);
Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 70 до 79 г. - доплащане 10 лв;
Мед. застраховка с покритие 10 000 евро за лица от 80 до 85 г. - доплащане 20 лв;
Допълнителните екскурзии, извън пакетните цени, посещенията на туристически
обекти и входни такси.

ОПИСАНИЕ / ТРАНСПОРТ
Условия за пътуване по програмата за Кушадасъ:
От София, Пазарджик, Пловдив и Димитровград - тръгване за всички обявени дати.
Информация за пътуване:
Продължителност на пътуването: от София до Кушадасъ - 960 км.
Точният час на отпътуване от България, номер на автобуса и телефон на
представителя на TО се потвърждават два дни преди отпътуването.
Цени
Цена на човек в двойна стая от 692.00 лв.
DBL

Цените и условията са валидни към 07.10.2022. Валидност: 7 дни
Уважаеми клиенти, в предоставената информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна
цел.
За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена в офисите на Караджъ Турс или на оторизираните агенти
съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.
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