НОВА ГОДИНА НА МАЛДИВИТЕ
СОФИЯ – ИСТАНБУЛ – МАЛЕ – ИСТАНБУЛ – СОФИЯ
Дата: 27.12.2017 - 04.01.2018
9 дни /6 нощувки /6 закуски /6 вечери *с опция за All inclusive
включена НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ

Програма
1ви ден - 27.12.2017: София - Истанбул
Полет за Мале през Истанбул в 21:35ч. с Турски авиолинии. Кацане на летище
Истанбул в 00:10 ч.
2ри ден - 28.12.2017: Истанбул - Мале
Полет за Мале в 02:05 ч. Пристигане в Мале в 12:05 ч. Посрещане от фирмата ни
партньор и трансфер до избрания хотел с лодка,хидроплан или вътрешен полет.
Пристигане в хотела и настаняване. Нощувка.
3ти – 7ми ден - 29.12.2017- 02.01.2018: Малдиви
Слънце, бял стъклен пясък, водите на Индийския океан, стотици безлюдни островчета,
топли лагуни с лежерно преливащи се нюанси на синьо, тюркоазено и зелено,
„подводни градини” от корали. Асоциацията, която съзнанието ни прави при
споменаването на Малдиви е екзотика, романтика, релакс и гальовна топлота, която
този тропически рай ни дарява. Уверяваме Ви, точно това ще намерите тук.
За всички любители на водните спортове и изследване на подводния свят има
възможност за допълнителни екскурзии от хотелите.
На 31.12.2017 посрещане на Новата 2018 година в избрания хотел! Честита
Нова Година!
8ми ден 03.01.2018: Мале -Истанбул
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения. Трансфер за полет на турски авио
линии, излитащ в 23:55 ч.
9ти ден 04.01.2018: Истанбул-София
Кацане на летището в Истанбул в 06:35 ч. Излитане за София в 08:45 часа и кацане на
летище София в 09:10 часа.

ПАКЕТНИ ЦЕНИ

*С опция за различен тип стая и изхранване
Хотел

Настаняване

Изхранване

Цена на човек в
двойна стая

Fihalhohi Island ***
South Male Atoll

Double room

Закуска и вечеря

2260 €

All Inclusive

2395 €

Sun Island Resort & Spa ****
Alif Dhaal Atoll

Закуска и вечеря
Beach bungalow

Закуска,обяд и
вечеря

2550 €
2695 €

Paradise Island Resort & Spa
*****
Kaafu Atoll

Beach bungalow

Olhuveli Beach & Spa Resort
****+
Kaafu Atoll

Double room

All Inclusive

Kuredu Island Resort & Sangu
Water Villas *****
Lhaviyani Atoll

Garden Bungalow

All Inclusive

Закуска и вечеря
All Inclusive

Закуска и вечеря
Kandima Maldives *****
Dhaalu Atoll

Sky Studio

Закуска,обяд и
вечеря
All Inclusive
Закуска и вечеря

Reethi Faru Resort ****
Raa Atoll

Garden Villa

Закуска,обяд и
вечеря
All Inclusive
Закуска

2575 €
3010 €
3090 €

3115 €
3405 €
3621 €
3939 €
2943 €
3090 €
3345 €
3460 €

Velassaru Maldives *****
Kaafu Atoll

Beach bungalow

Atmosphere Kanifushi
Maldives *****
Lhaviyani Atoll

Beach Villa

All Inclusive

4875 €

Ozen by Atmosphere at
Maadhoo *****
Kaafu Atoll

Earth Villa

All Inclusive

5400 €

Закуска и вечеря

4585 €

Пакетната цена е в евро на човек и включва:
 Самолетен билет София-Истанбул- Мале – Истанбул - София с Турски авиолинии
с включен багаж до 40кг;
 Летищни такси;
 6 нощувки в хотел по избор на Малдиви на съответната база изхранване;
 Новогодишна вечеря;
 Трансфери летище-хотел-летище с бързоскоростна лодка,хидроплан или
вътрешен полет;
 Посрещане на място на Малдивите на английски или руски език;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро.

Цената не включва:
 Разходи от личен характер;
 Новогодишна вечеря;
 Храна, напитки и услуги, неупоменати в програмата;
 Застраховка „Отмяна на пътуване ".

Условия и Забележки:
 При записване се внася депозит 50%, а пълно плащане се прави 45 дни
преди тръгване.
 Офертата важи при минимум 20 туристи.
 Цената на екскурзията е калкулирана при курс на щатския долар 1 USD = 1.70 лв.
 Пътуването е без медицински изисквания за имунизации.
 Срок за уведомление за несъбран минимум – 30 дни, преди заминаване.
 Туроператорът си запазва правото да променя последователността на
изпълнение на мероприятията по програмата.
 Застраховка „Отмяна от пътуване“: Туроператорът предоставя възможност за
сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1,
т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на пътуването, за
съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на
пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа
и др. Повече информация в офиса на фирмата.
Срокове за анулации и неустойки:
 при наличие на повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се
удържа;
 между 60-ия и 45-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на
внесения депозит;
 между 45-ия и 20-ия ден преди датата на заминаване се удържа 70% от
стойността на екскурзията;
 при по-малко от 20 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията.

