ВУЛКАНИ, ВОДОПАДИ И КАРИБСКИ КОКТЕЙЛИ
МАРТИНИКА – ДОМИНИКА – ГВАДЕЛУПЕ
01.11.2017- 31.10.2018
14 дни / 13

нощувки / 1 нощен полет

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:
ВАЛИДНИ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ ДО 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТА НА ОТПЪТУВАНЕ
1 ДЕН: ПОЛЕТ
Полет София-Париж с АК Еър Франс. Излита в 07:00ч. Каца на Шарл де Гол в 09.10ч.
Трансфер Шарл де Гол – Орли. Излита от летище Орли в 15.00ч. Каца на остров Гваделупе
в 18.55ч. посрещане от представител на партньорската агенция, трансфер и настаняване в
хотел Langley Resort Fort Royal 3*** в стаи категория гледка градина за 4 нощувки база
закуска.
2 ДЕН – 4 ДЕН: ГВАДЕЛУПЕ
Закуска. Свободно време за обследване на острова. Гваделупе има формата на пеперуда –
източното и крило, т.нар Grande Terre или Голяма Земя, е осеяна с бананови и захарни
плантации, а в близост до столицата Пойнт – а – Питр изобилства на малки и изолирани
плажове, едни от най-хубавите на острова. Западното крило – Basse Terre или Ниската
Земя, се характеризира с дъждовни гори и хълмове, както и малки, тъмни и вулканични
плажове. Вулканът La Soufriere подканва със своите загадъчни, тъмни склонове, покрити с
гъсти джунгли, към приключения или поне разходки....който не е склонен на трекинг или
приключения, може да наблюдава вулкана отдалече и от малкото колониално градче Бас
Тер, да се разходи по калдъръмените му улички, да се полюбува на колониалните шарени
къщички и разхошната ботаническа градина и крепостта от 17ти век.
5 ДЕН: ГВАДЕЛУПЕ - ДОМИНИКА
Закуска. Трансфер до пристанище и отпътуване с ферибот L`Express des Iles към о-в
Доминика. Пристигане на пристанище Русо и трансфер до хотел Tamarind Tree 3***.
Настаняване в стаи категория стандарт за 5 нощувки база закуска.
6 ДЕН – 9 ДЕН: ДОМИНИКА
Закуска. Свободно време за обследване на острова. Вашето скривалище от цивилизацията
е на върха на скала с невероятна гледка към морето и всред дъждовна тропическа гора.
Доминика е един от най-недокоснатите карибски острови. Който обича бели копринени
плажове с фин като пудра захар пясък, тук ще има огромен избор. Островът предлага

невероятно пейзажно разнообразие. Препоръчваме да се запишете в някой от туровете
сред дъждовните гори или гейзерови езера. Задължително е да се посети Национален Пакт
Трите Питона, със секващи дъха тропически гори и водопади, и любопитна флора и фауна.
10 ДЕН: ДОМИНИКА - МАРТИНИКА
Закуска. Трансфер до пристанище и отпътуване с ферибот L`Express des Iles към о-в
Мартиника. Пристигане на пристанище Форт дьо Франс и трансфер до хотел Karibea Sainte
Luce Resort3***. Настаняване в Juniorsuite
гледка море стандарт за 4 нощувки база
закуска.
11 ДЕН – 13 ДЕН: МАРТИНИКА
Закуска. Свободно време за обследване на Острова на Цветята – Мадинина, както е бил
наричан от коренните жители, индианците. Пъстрият и изобилстващ на цветя и цветове
остров е огледало на характера на неговите жители. Феерия от багри и екзотични пойни
птици, райски плажове и невероятни ботанически градини, този Помпей на Карибите е бил
почти изцяло погребан под Вулкана, избухнал през 1902 г. тук можете да се поглезите с
креолски гурме шедьоври, защото Мартиника се слави с една от най-добрите кухни на
Карибите.
14 ДЕН: МАРТИНИКА - ПОЛЕТ
Закуска. Освобождаване на стаите до 13.00ч. Късен трансфер до летището за полет Форт
дьо Франс –Париж с АК Еър Франс. Излита в 19:20ч.
15 ДЕН: ПАРИЖ
Каца на летище Орли в 08.35ч. Трансфер до летище Шарл де Гол и нощувка в района
Роаси.
16 ДЕН: ПАРИЖ - СОФИЯ
Полет Шарл де Гол Париж-София с АК Еър Франс. Излита в 10:10ч. Каца в София в 14.00ч.
ПАКЕТНА ЦЕНА
Възрастен в двойна стая - 2 325€
Възрастен в единична стая - 2 910€
ПРОМО ЦЕНИ, ВАЛИДНИ ПРИ РЕЗЕРВАЦИЯ
2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ДАТА НА ОТПЪТУВАНЕ

ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВАЛИДНА ПРИ ГРУПА OT МИНИМУМ 2 ДУШИ
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
 Самолетни билети за международни полети от София- през Париж до Гваделупи и от
Мартиника през Париж до София на Еър Франс, с включени летищни такси по
международните полети.
 Всички трансфери, описани по програма.
 Билети за фериботите между островите ГВАДЕЛУПЕ – ДОМИНИКА – МАРТИНИКА на
компания L`Express des Iles
 14 нощувки със закуски по програма
 4 нощувки със закуски в хотел Langley Resort Fort Royal 3*** в стаи гледка градина



 5 нощувки със закуски в хотел Tamarind Tree 3*** в стаи категория стандарт
 4 нощувки със закуски в Karibea Sainte Luce Resort 3*** в Juniorsuite гледка море
 1 нощувка в района Роаси – Шарл де Гол.
Медицинска застраховка за покритие 10 000 евро на ЗАД Армеец за периода на цялото
пътуване; Застраховка отговорност на туроператора

ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:
 Застраховка Отмяна и Прекъсване на Пътуване по неотложни независещи от клиента
причини: сумата варира от 1,75% до 2,75% в зависимост броя оставащи дни до начало
на пътуването.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 Международен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на приключване на
пътуването. Цветно копие на международен паспорт

За деца под 18г., пътуващи без родител/и - нотариално заверено родителско
разрешение за напускане на страната от непътуващия родител/и (оригинал и 1 копие).
За деца, чиито родители са с различни фамилии, се изисква копие от акт за раждане на
детето, в който да са вписани и двамата родители.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
 Аванс в размер на 1 750 евро / 3 430 лева на човек, копия на паспортите на всички
пътуващи, сключване на договор;
 Пълно плащане до 31 дни преди дата на отпътуване.

