Коледа 2017 на Канарските острови Лансароте и
Фуертевентура
19.12.2017г. - 27.12.2017
All Inclusive, полупансион или без храна
Гарантирана Програма
Забравете шалове, шапки и палта! Вземете джапанки, бански и
слънчеви очила за да изживеете по - различна - слънчева Коледа!

От древността и до днес много историци приемат Канарските
острови като остатък от потъналата Атлантида

Може би се питате защо на остров Фуертевентура?
Това е островът с най-хубави плажове на Атлантическия океан, част
от тях - бели „карибски тип”, други - златистожълти, навети
наистина от пустинята Сахара, защото югозападна Африка е само на
90 км от острова, но същевременно островите са безопасни, тъй като
са част от Европейския съюз.
Вярвайте, че тази гледка от безкрайни бели плажове, червени скали
и тюркоазен океан ще останат в съзнанието Ви цял живот и
наистина не преувеличаваме !
... а защо също на остров Лансароте?
Част от Ланзароте има прекрасни плажове, достойни за Вашата
почивка, а на част от острова е изключителният Национален парк
Тиманфая с угаснали вулканични кратери и застинала лава. За него
казват – „остров на чудесата, където човек триумфира над суровата
негостоприемна природа”. 1993 целият остров е обявен от ЮНЕСКО
за световен биосферен резерват.

Програма
1 ден – 19.12.2017г /Вторник/
Отпътуване летище София /Терминал 2/. Кацане на остров Лансароте в 15:00ч.
Трансфер до хотела. Настаняване. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
2 ден – 20.12.2017 /Сряда/
Закуска. Свободно време за плаж или за разглеждане на курорта. Вечеря.
Нощувка.
3 ден – 21.12.2017 /Четвъртък/
Закуска. Възможност за плаж или допълнителна екскурзия ”Южен тур на
Лансароте” - чудесата и могъществото на природата с Националния парк
Тиманфая”.
Вечеря. Нощувка.
4 ден – 22.12.2017 /Петък/
Закуска. Възможност за плаж или по желание допълнителна екскурзия „Северен
тур на остров Лансароте и наследството на прочутия творец Цезар Манрике”.
Вечеря. Нощувка.
5 ден – 23.12.2017 /Събота/
Закуска. Трансфер до пристанището. Отпътуване с катамаран за о-в
Фуертевентура. Пристигане и трансфер до хотела. Настаняване. Свободно
време.
Вечеря. Нощувка.
6 ден – 24.12.2017 /Неделя/
Закуска. Възможност за плаж или разходка.
Бъдни вечер е - най-добри пожелания!
Нощувка.
7 ден – 25.12.2017 /Понеделник/
Закуска.
Честита Коледа!
Възможност за плаж и разходки. Вечеря. Нощувка.
8 ден – 26.12.2017 /Вторник/
Закуска. Възможност за плаж или допълнителна автобусна екскурзия „Гран
тур на остров Фуертевентура”.
Вечеря. Нощувка.

9 ден – 27.12.2017 /Сряда - Четвъртък/
Закуска.Трансфер до летище Фуертевентура. Отпътуване 13:30ч. Пристигане
София 01:40ч. /28.12.2017

Пакетната цена включва:

* Самолетни билети: София - Барселона - Лансароте и Фуертевентура Барселона - София с ВКЛЮЧЕНИ ЛЕТИЩНИ и ГОРИВНИ ТАКСИ+ за
възрастни над 11г: 23 кг чекиран багаж + 10 кг ръчен багаж, за деца 3-11 г.
САМО ръчен багаж 10 кг;
* Билет за испански катамаран / ферибот: остров Лансароте-остров
Фуертевентура;
* 8 нощувки с изхранване според заплатената цена: полупансион, ALL
INCLUSIVE или без храна /само за настаняване в хотел"Мансион Назарет/
* 4 нощувки в хотел 3* или 4* /по избор от описаните варианти/ на о-в
Лансароте
* 4 нощувки х-л 3*/по избор от описаните варианти/ на остров Фуертевентура
* Трансфери летище Лансароте - хотел Лансароте - пристанище Лансароте и
пристанище на Фуертевентура - хотел - летище Фуертевентура;
* Български водач на групата през времето на пътуванията и престоя на 2-та
острова;
* Изпращане на летище София от представител на туроператора;
* Медицинска застраховка периода на почивката-асистанс и покритие 5 000
EUR.

Пакетната цена не включва:

* Доплащане медицинска застраховка на туристи над 65г +7лв, над 70г +14лв
* Допълнителните екскурзии.

Необходими документи:

* Задграничен паспорт или лична карта;
* За деца до 18г, пътуващи без родители или само с 1 родител- нотариална
декларация от родителите, че са съгласни детето да пътува само в чужбина,

Начин на плащане:

* Депозит – 405 EUR/ 800 лв, доплащане – най-малко 40 дни преди отпътуване.

Неустойки при отказ от пътуване /независимо от причините/
* До 115 дни преди датата на заминаване – без неустойка;
* От 114 дни до 80 дни преди датата на заминаване - 140 лв
* От 79 дни до 61 дни преди датата на заминаване - 350 лв
* От 60 до 41 дни – 800 лв.;
* От 40 дни до деня на пътуване – 100% неустойка.

Забележка:

* Плащането на допълнителните екскурзии ще се извършва САМО в София с
доплащането на пакетите най-късно 40 дни преди тръгване.
* Всеки възрастен пътник над 11 год. има право на 1 брой регистриран багаж,
който да не надвишава 23 кг. и 1 брой ръчен багаж до 10 кг. с размери 55 см Х
40 см Х 20 см.
* Деца 3-11 год - 1 брой ръчен багаж до 10 кг. с размери до 55 см. Х 40 см. Х 20
см.
* Възможно е промяна в дните на допълнителните екскурзии. Туроператорът не
отговаря за промяна в часовете на полетите по маршрута.
* Няма визови, санитарни / медицински изисквания за пътуване до Канарските
острови.
* Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15
* Застраховка „Отказ от пътуване” - предоставяме възможност за сключване на
допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване” по чл.80 ал.1 т.14 от Закона за
туризма, на стойност между 2% и 3,75% от стойността на пакета в зависимост
от продължителността на пътуване, покриващо разходите за анулиране на
пътуването, невъзможност за пътуване, или прекъсване на пътуването по
здравословни причини.

Допълнителни екскурзии:
Допълнителни екскурзии на остров Лансароте
1. „Северен тур на остров Лансароте” и прекрасните творения на Цезар
Манрике
Посещенията започват със селището TEGUISE – старата столица на острова.
Може да се види неговата историческа част. Ако групата в автобуса бъде изцяло
наша, то отиваме до крепост Castillo de Guanapay, построена от генуезкия
мореплавател Лансарото Марсело, на когото е наречен острова. Стилната
крепост защитавала старата столица Тегизе.
Продължава се през HARIA и прекрасната долина „1000-те палми”- Valle de las
mil Palmeras. В Хариа се намира и една от 2-те невероятни къщи на уникалния
ланзаротски творец Цезар Манрике.
Следващата част от екскурзията е посещение на прочутата пещера Cueva de los
Verdes, част от вулканичен тунел с дължина 7км, получен от ерупцията на
най-големия вулкан на острова– Ла Корона. В пещерата, както и в концертната
зала има 50 мин. разглеждане с екскурзовод. Посещава се и другата уникална
пещера “Los Jameos del Agua”, която прочутият творец Цезар Манрике е
преобразил много оригинално. Голяма част от нея е във вулканични кухини,
претворени в „червена зала”, „залата в бяло”. Ще видите езеро с малки бели
рачета, барчета и места за танцуване, а целият горен етаж е музей на
вулканологията.
При завръщането се посещава прекрасната „Jardin de Cactus”- градината на
кактусите, създадена също от Цезар Манрике като се преминава през селище
Gautiza по панорамен път. В екскурзията има включен и обяд. В хотела се
пристига след 17:30 ч

Препоръчваме: удобни обувки и фотоапарат.
Цени при записване в София: възрастен–70 евро, дете 2-12г– 38 евро.
Записването на място е САМО по изключение при наличие на останали
свободни места в автобуса:възрастен – 80 евро, дете 2-12г – 45 евро.
Цената включва: входни билети за 3 посещавани обекти - пещерите „Los
Jameos del Agua”, „Los Verdes” и „Jardin de Cactus”, обяд, транспорт - автобус,
водач на български език.
2. Южен тур на Лансароте -чудесата и могъществото на природата.
Отпътува се с автобус за Народния парк ТИМАНФАЯ, поразителната
вулканична част на острова. Следва разходка с автобус между невероятните
кратери и вулканични хълмове /½ ч/, посещение на панорамния ресторант „Ел
Дябло”, от най-известните творби на прочутия Цезар Манрике. Тук направо на
огъня между вулканичните цепнатини в скалите се приготвя барбекю за
посетители. Ще видите и една от най-впечатляващите температурни аномалии:
екскурзоводът изсипва кофа вода и след 20-30 сек, тя изскача на повърхността
под формата на доста висок воден гейзер.
След това за желаещите, има възможност да направят 20-минутен тур на камили
до близкия вулканичен хълм /билетът не е включен в цената/. Отпътува се
към най-красивото селище на Лансароте- Яза, където в местния ресторант ще
бъде вашия обяд и ще имате възможност да се разходите сред красиви цветя и
бели къщи със зелени прозорци. Наблизо са и известните винарни на острова.
Последна част от екскурзията е при прочутия „Ел Голфо”-изгаснал вулкан с
формата на полумесец и езерце със менящ се зелен цвят. Ако имате щастие,
може да си тръгнете и с полускъпоценен зелен камък „оливин”-от символите на
острова,който все още може да се намери сред природата. Връщането в хотела е
след 16:30 ч.
Препоръчваме: удобни плътни обувки и фотоапарат.
Цени при записване в София: възрастен – 67 евро, дете 2-12 г – 40 евро.
Записването на място е по изключение и САМО при наличие на останали
свободни места в автобуса::възрастен – 80 евро, дете 2-12г – 45 евро.
Цената включва: входен билет за Народния парк Тиманфая за 35 мин.
автобусна обиколка, обяд, транспорт, водач на български.

Допълнителни екскурзии на остров Фуертевентура
1. „Гран тур на остров Фуертевентура ”- климатизиран автобус
От хотелите се отпътува за Бетанкурия- до 1834г столица на острова. Там има
запазени къщи стил „нормандска готика” от 15 в. Посещава се църквата, по
желание- музея на изкуствата „Sarco a la Casa de Santa Maria”, с прожекции на
познавателен филм за Фуертевентура. Фотопауза при едно от най-енергичните и
вдъхновяващи места на остров Фуертевентура - паметника на канарските
вождове - крале на 2-те кралства-Максората и Хандия и туристическия
посетителски център, построен под творческото ръководство на прочутия арх.
Цезар Манрике. Екскурзията включва едно от най-красивите селища на острова:
ANTIGUA- бивша столица, а днес административен център на най-населения
район на острова със старинната вятърна мелница, музей на сирената и
прекрасна голяма кактусова градина. Туристите в екскурзията имат уникалния
шанс да посетят и най-голямата плантация за екологично отглеждане
"кралицата на лечебните растения и женската красота"-прочутото алое-вера
както и лаборатория за производство и директна продажба на продукти.
Екскурзията включва и обяд в заведение канарски стил. В края на програмата е
посещението на един от най-известните плажове на остров Фуертевентура Playa de Sotavento- начало на превъзходния 30-км плаж Playa Jandia с фини бели
и златистожълти пясъци.
Екскурзията завършва около 18ч пред хотела Ви.
Препоръчваме: удобни обувки, кърпа за глава.
Цени при записване в София: възрастен – 58 евро, дете 2-12 год – 35 евро.
Записването на място е САМО по изключение при наличие на останали
свободни места в автобуса:възрастен – 66 евро, дете 2-12г – 40 евро.
Цената включва: транспорт с автобус, обяд, водач на български, който
превежда и в лабораторията за продукти от алое-вера.
ОБЩА ЗАБЕЛЕЖКА за всички екскурзии: Ако групата за някоя допълнителна
екскурзия е под 12 туристи, то ще се провежда съвместно с други групи на
английски/ немски/ испански език и няма да има български екскурзовод.

Пакетни цени за записвания от 18.09 до 10.10
Настаняване в хотел „SIROCO" 3* /полупансион/- Лансароте и
апарт"Ла ПИРАМИД" 3*-Фуерте полупансион/пълен пансион
 За човек в двойна стая: 938€ / 1839лв.
 За трети възрастен в стая: 1795лв.
 Доплащане: 4 обяда - Фуерте - 26€ / 51лв.
Забележка: хотел "СИРОКО" е САМО за ВЪЗРАСТНИ над 18 год.

Пакетни цени за записвания от 18.09 до 10.10
Настаняване в хотел „SIROCO" 3* /полупансион/- Лансароте и
хотел"ELBA LUCIA Sport" 3*-Фуерте полупансион/ ALL INCL
 За човек в двойна стая: 983€ / 1927лв.
 За трети възрастен в стая: 1862лв.
 Доплащане: 4 обяда - Фуерте - 44€ / 86лв.
Забележка: хотел "СИРОКО" е САМО за ВЪЗРАСТНИ над 18 год.

Пакетни цени за записвания от 18.09 до 10.10
Настаняване в хотел „Occidental LANZAROTE MAR" 4* Лансароте ALL
INCLUSIVE и "ELBA LUCIA Sport" 3* Фуертe ALL INCLUSIVE
 За човек в двойна стая: 1063€ / 2083лв.
Нашето най добро предложение ALL INCLUSIVE.
Забележка: хотел ЛАНЗАРОТЕ МАР е САМО за ВЪЗРАСТНИ над 18г.

Пакетни цени за записвания от 18.09 до 10.10
Настаняване
хотел
„OCCIDENTAL
LANZAROTE
PLAYA"
Лансароте-полупансион и "ELBA LUCIA Sport" 3*-Фуерте ALL INCLUSIVE
 За човек в двойна стая: 1030€ / 2019лв.
 1 дете (4-11г) с двама възрастни в 1 стая : 869€ / 1703лв.

4*

Забележка: хотел" OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA" 4* е на 1ва линия до
океана с пряк достъп до малкия плаж Анкла. Приема и семейства с деца.
*** Попитайте за цена на 3ти възрастен в стая с 2 родители.

Пакетни цени за записвания от 18.09 до 10.10
Настаняване в хотел „H10 Suite Lanzarote Garden” 4* Lanzarote - полупансион и
ELBA LUCIA Sport 3* Фуертевентура ALL INCL
 За човек в двойна стая: 1050€ / 2058лв.
 За трети възрастен в апартамент: 999€ / 1958лв.
 1 дете (3-11г) с 2 възрастни в апартамент: 1770лв.
Забележка: настаняването на Лансароте е в просторни сюит апартаменти.
Това е нашето най-добро предложение за семейства с деца и за клиенти,
които обичат настаняване с повече пространство. Според класацията на
TRIPADVISOR това е №2 хотел с най-добро качество в курорт Коста Тегуисе
и от прочутата испанска верига H10.

Пакетни цени за записвания от 18.09 до 10.10
Настаняване в хотел „MANSION NAZARET" 3* /без храна/- Лансароте и
апарт"Ла ПИРАМИД" 3* Фуерте полупансион/полупансион
 За човек в двойна стая: 886€ / 1737лв.
 За трети възрастен в стая: 1703лв.

*** За туристи, които търсят настаняване 4 звезди и на остров Фуертевентура,
предлагаме на заявка-потвърждение елегантния хотел ЕЛБА КАРЛОТА, който е
на 1ва линия на плажа. Ако имате интерес към такова луксозно настаняване с
програма за Коледния ден, то ни попитайте за възможности и цени.

