НОВА ГОДИНА В ЛИСАБОН
30.12.2017г. - 04.01.2018г.
6 дни/ 5 нощувки
Самолетна програма

Програма:
Ден 1 - 30.12.2017
Програмата започва със среща на летище София с представителя на туроператора
за директен полет до Лисабон. След кацане в Лисабон Ви посреща представител на
фирмата- партньор в Португалия за трансфер и настаняване в избрания от Вас
хотел. Нощувка.
Ден 2 - 31.12.2017
Закуска. Свобдно време за почивка, самостоятелни разходки или присъединяване
към организираната допълнителна екскурзия: Полудневен тур на Лисабон ,
която се провежда на Руски език! Тръгване от хотела в 09:00ч.
Цена при минимум: 35 човека- 19 евро; 25 човека- 22 евро; 15 човека- 30 евро
Вечерта посрещане на Новата 2018 година с много усмивки и настроение!
Нощувка.
Ден 3 - 01.01.2018
Закуска. Свобдно време за почивка и самостоятелни разходки или резервация за
Фадо шоу с вечеря. Цена при минимум: 25 човека- 64 евро; 15 човека- 70 евро
Ден 4 - 02.01.2018
Закуска. Свободно време за почивка, самостоятелни разходки или присъединяване
към организирана допълнителна целодневна екскурзия:
Обидош-Назаре-Баталя-Фатима, която се провежда на Руски език! Тръгване от
хотелите около 08:00ч. сутринта.
Цена при минимум: 25 човека- 54 евро; 15 човека- 66 евро
Нощувка.
Ден 5 - 03.01.2018
Закуска. Свободно време за почивка, самостоятелни разходки или присъединяване
към организирана допълнителна целодневна екскурзия до Евора , която се
провежда на Руски език! Или втори вариант целодневна екскурзия до Порто,
която се провежда на Руски език!Тръгване от хотелите около 7:00- 08:00ч.
Цена за Евора при минимум: 25 човека- 53 евро; 15 човека- 65 евро
Цена за Порто при минимум: 25 човека- 76 евро
Нощувка.
Ден 6 - 04.01.2018
Закуска в хотела и освобождаване на стаите до 12:00ч.
Свободно време или присъединяване към организирана целодневна екскурзия:
Синтра- Кабо Да Рока- Кашкайш , която се провежда на Руски език! Тръгване
от хотелите около 08:00ч. сутринта.
Цена при минимум: 25 човека- 45 евро; 15 човека- 55 евро
След това предстои организиран трансфер до литище Лисабон за полет до София.

Цената включва :
* Самолетен билет: София - Лисабон - София с включени летищни такси в размер
на 110 евро
* Трансфер: летище-хотел-летище
* 5нощувки на база нощувка и закуска в избрания от вас хотел
* Медицинска застраховка.
Цената не включва :
* Горивна такса - поради постоянно променящите се цени на горивата
авиокомпаниите имат право да начислят горивна такса. В този случай цената на
пътуването ще се промени съгласно горивната такса. Горивната такса се дължи за
всички резервации за съответния полет, без значение кога са били направени.
* Допълнителни екскурзии и разходи от личен характер.
* Новогодишна вечеря.
Задължително се заплаща :
* Горивна такса.
* Градска такса - 1 евро на ден на човек. Заплаща се на място в хотела.
* Доплащане за застраховка за възрастни от 70г. до 85г.: 7 евро за 7 дни.
Условия за записване:
* Копие от лична карта или паспорт
* Депозит 50%
* Доплащане до 100% - 1 месец преди датата на заминаване
Забележка:
* Програмата може да претърпи промени. Възможно е разместване на екскурзиите
ден по ден.
* Екскурзиите се заявяват предварително от България.
Допълнително се заплаща по желание на клиента :
* Допълнителни екскурзии и разходи от личен характер.
* Новогодишна Вечеря.

Хотели по програмата:
Vip Inn Berna Hotel 3*, Лисабон - STD room/Стандартна стая с включена закуска
Всички цени са в евро - Дати 30.12 - 04.01 за ранни записвания до 31.10.2017
На човек в стая с 2 легла: 624€
На човек в стая с 1 легло: 798€
За трети човек в стая с 2 легла: 556€
2 възрастни и 1 дете (0-10.99г) в 1 стая: 1654€

Real Parque Hotel 4*, Лисабон - STD room/Стандартна стая с включена закуска
Всички цени са в евро - Дати 30.12 - 04.01 за ранни записвания до 31.10
На човек в стая с 2 легла: 645€
На човек в стая с 1 легло: 801€
За трети човек в стая с 2 легла: 586€
2 възрастни и 1 дете (0-11.99г) в 1 стая: 1669€
Цена за настаняване на база закуска и вечеря: 75€
Цена за настаняване на база закуска и вечеря за дете (6-11.99г): 40€
Цена на вечеря за ете (0-5.99г): 0€
Забележка :
* Доплащането за полупансион НЕ включва напитки по време на храненията и
вечеря на 31.12.2017г.
Допълнително се заплаща по желание на клиента :
* Новогодишна празнична вечеря - 105€ за възрастен и 53€ на дете (3-11г)

Lisabon Real Palacio Hotel 5*, Лисабон - STD room/Стандартна стая с включена
Всички цени са в евро - Дати 30.12 - 04.01 за ранни записвания до 31.10
На човек в стая с 2 легла: 660€
На човек в стая с 1 легло: 860€
За трети човек в стая с 2 легла: 611€
2 възрастни и 1 дете (0-12.99г) в 1 стая: 1729€
Цена за настаняване на база закуска и вечеря: 80€
Цена за настаняване на база закуска и вечеря за дете (6-11.99г): 40€
Цена за настаняване на база закуска и вечеря за дете (0-5.99г): 0€
Забележка :
* Празнична новогодишна вечеря: 126€ за възрастен, 70€ за деца от 3 до 11г.

Roma Hotel 3*, Лисабон - STD room/Стандартна стая с включена закуска
Всички цени са в евро - Дати 30.12 - 04.01 за ранни записвания до 31.10
На човек в стая с 2 легла: 666€
На човек в стая с 1 легло: 848€
За трети човек в стая с 2 легла: 551€
2 възрастни и 1 дете (3-11.99г) в 1 стая: 1872€
2 възрастни и 1 дете (0-2.99г) в 1 стая: 1738€
Цена за настаняване на база закуска и вечеря за възрастен: 100€
Цена за настаняване на база закуска и вечеря:за дете (3-11.99г): 100€
Допълнително се заплаща по желание на клиента :
* Новогодишна празнична вечеря - 79€ на възрастен, 40€ за деца до 11г.
* Напитки по време на храненията - 6.50 евро на човек на ден.

Dom Pedro Palace Hotel 5*, Лисабон - STD room/Стандартна стая с включена
закуска
Всички цени са в евро - Дати 30.12 - 04.01 за резервации до 31.10
На човек в стая с 2 легла: 811€
На човек в стая с 1 легло: 1102€
За трети човек в стая с 2 легла: 709€
2 възрастни и 1 дете (3-11.99г) в 1 стая: 2232€
2 възрастни и 1 дете (0-2.99г) в 1 стая: 2028€
Задължително се заплаща :
* Новогодишна празнична вечеря - 200 eвро на възрастен, 100€ за деца от 4 до 11г.

Altis Grand Hotel 5*, Лисабон - Superior Room/Супериор стая с включена закуска
Всички цени са в евро - Дати 30.12 - 04.01 за ранни записвания до 31.10
На човек в стая с 2 легла: 902€
На човек в стая с 1 легло: 1267€
За трети човек в стая с 2 легла: 653€
2 възрастни и 1 дете (0-11.99г) в 1 стая: 2211€
Доплащане за настаняване на база закуска и вечеря за възрастен: 170€
Доплащане за настаняване на база закуска и вечеря дете (3-11.99г): 170€
Забележка :
* Доплащането за полупансион НЕ включва напитки по време на храненията и
вечеря на 31.12.2017г.
Допълнително се заплаща по желание на клиента :
* Новогодишна празнична вечеря - 200 евро за възрастен. 100€ за дете от 4 до 11г.

Marques de Pombal 4*, Лисабон - Стандартна стая с включена закуска
Всички цени са в евро - Дати 30.12 - 04.01 за ранни записвания до 31.10
На човек в стая с 2 легла: 709€
На човек в стая с 1 легло: 919€

Marques de Pombal 4*, Лисабон - Супериор стая с включена закуска
Всички цени са в евро - Дати 30.12 - 04.01 за ранни записвания до 31.10
На човек в стая с 2 легла: 779€
На човек в стая с 1 легло: 1069€
За трети човек в стая с 2 легла: 589€
Двама възрастни и едно дете (0-11.99г) в една стая: 1960€

* Новогодишна вечеря извън хотелите:
- ресторант Chimarrão Expo Restaurant - 110 евро за възрастен и 55 евро за деца от
4-9г.
Ресторантът предлага неформална вечеря с бразилска музика на живо. Цената не
включва транспорт до ресторанта. Резервацията се потвърждава при 100% плащане.
- Hard Rock Cafe:
Вечеря по меню, open bar и жива музика. Начален час 21:30ч. до 04:00ч. - 150 евро
на възрастен и 90 евро за деца до 10г.Резервацията се потвърждава при 100%
плащане.
- Круиз по река Тежу - вечеря по меню с включени напитки и жива музика. Начален
час 19:30ч. до 02:00ч.
Цена при резервация и 100% плащане до 22/12/17 =160 евро за възрастен и 80 евро
за деца от 3-11г.
Цена при резервация и 100% плащане след 22/12/17 =190 евро за възрастен и 95
евро за деца от 3-11г.
Цената не включва транспорт.

