Cамолетна почивка Марина Дор
и остров ИБИСА
САМОЛЕТНА почивка 2018г в морския балнеокомплекс
МАРИНА Д’ОР и ОСТРОВ ИБИСА - ИСПАНИЯ
8 ДНИ/ 7 НОЩУВКИ/ ПЪЛЕН ПАНСИОН + вино и вода,
ПОЛЕТ до/от ВАЛЕНСИЯ с включен чекиран багаж
Включени посещение на средиземноморския град Сагунто
и възможност за посещение на ОСТРОВ ИБИСА, ВАЛЕНСИЯ
И БАРСЕЛОНА
ПОРТОКАЛОВИЯТ БРЯГ предлага не само чудесен климат,
достатъчно топъл през всички годишни времена, но и
плажове с изключително фин пясък, „сини флагове“ за
чисто море, отлична инфраструктура и прекрасни хотелски
комплекси, неповторим аромат от цветовете на
портокалови гори, които са навсякъде около вас. А
ИБИСА? ...Ибиса е островът, където ВИНАГИ силата на
човешкия дух е имала върховенство, заедно с елегантна
неподправеност и усещането, че си свободен и щастлив
човек. Легендарен остров, който поне 1 път в живота си
всеки от нас трябва да посети и почувства!

ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 15.05.2018 :
хотел Hotel Gran Duque 4*
Дати

На турист в Намаление за Намаление за Доплащане
двойна стая за 3-ти възрастен
дете 2-11.99 с за
FB+
двама
единична
възрастни
стая

29.9.-06.10.

1 299 лв.

120 лв

241 лв.

192 лв.

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
- Без записаните на допълнителна екскурзия на остров
ИБИСА:
7 нощувки на ПЪЛЕН ПАНСИОН (закуска, обяд и вечеря на
ШВЕДСКА маса с включени вино и вода за обяд и вечеря) в
хотел Hotel Gran Duque 4*.
- За записаните, платили допълнителната екскурзия на
о-в ИБИСА:
1 нощувка+закуска+вечеря хотел 3* на остров ИБИСА и 6
нощувки на ПЪЛЕН ПАНСИОН (закуска, обяд и вечеря на
ШВЕДСКА МАСА с включени вино и вода за обяд и вечеря) в
хотел Hotel Gran Duque 4*
 самолетен билет с ВКЛЮЧЕНИ ВСИЧКИ ЛЕТИЩНИ ТАКСИ
на авиокомпания WIZZ AIR (без кетъринг)
 един чекиран багаж 20 кг 149,9×119,4×171,5 см и един
ръчен багаж 55×40×23 см
 обзорна екскурзия на Сагунто - средиземноморски град
с повече от 2300 години история с водача на групата
 1 безплатна процедура за разкрасяване на възрастен за
целия престой в медицинския център на 5-звездния
хотел /ваучер, който се дава на рецепция/
 1 безплатен достъп до най-големия в Европа СПА център
с морска вода в 5-звездния хотел - 3 часа. Деца до 5
години не се допускат в СПА центъра! /ваучер, който се
дава на рецепция/

 безплатни посещения на вечерната шоу програма в
комплекса с включена напитка. /ваучери, който се дават
на рецепция/
 трансфер летище - хотел - летище
 представител на български език по време на целия
престой
 мед.застраховка за периода на пътуването
ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:
 допълнителни екскурзии на български език
 доплащане за мед. застраховка за лица над 65г – 5 лв.,
над 70г– 10 лв.
Забележка: препоръчваме най-малко 1 месец преди
отпътуване, да си извадите безплатната здравна Евро карта
и да я носите със себе си, тъй като много медицински
центрове в Испания работят с нея.
ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА
1 Ден
Среща в 04.25 ч. на Терминал 1 /старият Терминал на
аерогара София/. Полет на WIZZ AIR в 06.25 ч. за Валенсия.
Кацане на летище Манисес в 08.45 ч. За записаните на
допълнителната екскурзия на остров ИБИСА: Отпътуване с
испанска авиокомпания за остров ИБИСА. За останалата
част на групата: Отпътуване за Сагунто /включена в
пакетната цена/ и посещение на средиземноморския град с
повече от 2300г история, където се пресичат следите на
всички култури– картагенци, римляни, мюсюлмани, евреи и
християни. Превземането на Сагунто от картагенците се
превръща в повод за започването на Втората пуническа
война между Картаген и Рим. Обсадата на Сагунто
продължава 8 месеца /219-218г пр.н.е./ като армията на
Ханибал обсажда града, по това време е съюзник на
Римската република. Ще се разходим из уличките на т.нар.

Худерия или еврейския квартал, който е един от най - добре
запазените от Средновековието в Испания. Друга
задължителна спирка и посещение е Римският театър,
прекрасно реставрирано съоражение с капацитет от 8000
места и с повече от 90 метра диаметър. Накрая ще се качим
до внушителната крепост на Сагунто, която се простира на
километър по дължината на планината и ще се насладим на
впечатляващи гледки от високото. Трансфер и настаняване
в хотел Hotel Gran Duque или Hotel 4* Playa. Обяд. Вечеря.
Нощувка.
от 2 до 7 Ден
Закуска. Обяд. Вечеря. Нощувка. Свободно време и
възможност за допълнителни екскурзии. Посещение за
разкрасителна процедура в 5-звездния хотел. Едно
посещение за 3 часа на най-голямото СПА с морска вода в
Европа в 5-звездния хотел Белария
8 ден
Закуска /сух пакет/. Освобождаване на хотела и отпътуване
за Валенсия за полет до София 09.20 ч. Кацане на аерогара
София в 13.20 ч.
Полетно разписание програма – Авиокомпания WIZZ AIR
Полет W6 4409 06:25 София T1 (SOF) - 08:45 Валенсия (VCL)
Полет W6 4410 09:20 Валенсия (BCN) - 13:20 София (SOF)
Всеки турист има право на 1 брой регистриран багаж, който
да не надвишава 20 кг и 1 брой малък ръчен багаж (раница)
с размери 42x32x25 см.
ОПИСАНИЕ на БАЛНЕО ЦЕНТЪРА с МОРСКА ВОДА на
комплекс „МАРИНА ДОР”:
Влизането в Спа-центъра на Марина д’Ор е все едно да се
къпете в Средиземно море, но при температура между 30°
и 36° през цялата година. Това се постига с постоянното
обновяване на каптираната морска вода на разстояние от
500 метра чрез подводно приспособление, позволяващо

подновяването на водата на всеки два часа на 100%, както
във външната част.
Това е най-големия балнеокомплекс в Европа с морска вода
/посетители над 15г възраст/. Ние Ви описваме какво може
да правите там, защото девизът им е:
"За по-добро не можете да си мечтаете!"
За да се насладите на СПА центъра: започнете с душ в
съблекалните преди да влезете на нулевия етаж в Зоната за
отдих.
Можете да започнете обиколката в централния басейн с
морска вода на 34°-36°, където ще намерите пространства
със струи, падащи на врата и шията, с различна
интензивност, джет легла за отпускане, водопади с приятно
усещане... След 15-30 минути Ви съветваме да продължите
през различните джакузита, в близост до главния басейн, с
10-минутен престой във всеки едно от тях, в джетовете за
отпускане на ломбалната част на гръбнака, на краката...
След няколко минутна почивка се насладете на усещане за
носене по повърхността, в басейна със солена вода
/препоръчва се умерената употреба за хора, склонни към
възпаление на очите или с чувствителна кожа/. След около
10-15 минути се отпуснете в джакузито, намиращо се в
близост до този басейн за около 10 минути. Можете да
прекосите моста над басейна и да отидете в Алеята от пясък
и другата, от речни камъни, за да почувствате приятен
масаж на краката. Продължете с освежаваща баня във
ваната с грейпфрути (10-15минути). Почувствайте
релаксиращ ефект на въздушни мехурчета в Hot-tube за 10
минути.
Влезте в кабината с лед и си сложете малко роса за да
тонизирате тялото. Продължете с контрастите в Римските
бани, с по-ниски и високи температури, за да постигнете
стимулиращ ефект. Приключете в тази зона, като си
починете на топлите мрамори.До първи етаж може да се

достигнете по 2 стълби или с панорамния асансьор и да се
насладите на инсталираните джакузита, да постоите по 10
минути във всяко едно от тях, усещайки приятното чувство
на наслада и релакс. След като починете няколко минути,
минете през сауните, всяка една на различна температура,
в зависимост от толерантността на всеки човек, като се
препоръчва да си вземете душ след излизане от сауната за
да се тонизирате или да посетите шотландските душове, в
които заради температурните контрасти ще постигнете
по-голям стимулиращ и тонизиращ ефект.
Следват Големия Хаман и турската баня, както и парните
бани, които ще помогнат да се изпотите и премахнете
токсини, както и да облекчите дихателните процеси. След
всеки един от тях е добре да се тонизирате в залата с
пулверизиращия душ.
За да приключите в тази зона, може да се отпуснете и да
починете на шезлонгите, под инфрачервените лъчи,
внасящи топлина.
Като се насочите към зоната на открито, ще минете покрай
баните за краката и ръцете, специално предназначени за
процедури, за подобряване на състоянието им.
В откритата част на СПА центъра може да се насладите на
централен басейн с джетове, лебедови шии, струи падащи
на врата и шията, заедно с водопади на открито, да стигнете
до по-отделени зони с джетове с въздушни мехурчета, с
отпускащ и релаксиращ ефект.
За да поплувате и тонизирате мускулите си, потопете се в
потоците срещу течението.
На горния етаж може да усетите действието на различни
джакузита с джетове в краката, в поясната част…Насладете
се от природния солариум и се хидратирайте в
бар-павилиона

Безплатна процедурa е една от следните, но не е по избор,
а се определя от Балнео центъра :
 пилинг на лицето
 възстановяваща моментна маска с алуминиеви
микрочастици
 локализирана кална терапия
 аерозолна процедура
 хидроджет
 хидромасаж
 процедура с въздушни мехурчета или ароматна морска
вода
 баня
 масаж на лице
 пресотерапия
Описание на допълнителните екскурзии:
EКСКУРЗИИТЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
1.Допълнителна 2-дневна екскурзия на легендарния остров
ИБИСА със записване с пълно плащане САМО в София
най-малко 45 дни преди отпътуване!
ЦЕНА възрастен, дете: лев.равн. на 118 евро.
Цената включва:
 самолетен билет с летищни такси Валенсия-остров
Ибиса-Валенсия;
 трансфер летище Ибиса – хотел на остров Ибиса –
летище Ибиса;
 1 нощувка+закуска+вечеря в хотел 3* на остров Ибиса;
 български придружител по време на екскурзията.
Ако вече си успял, но остров ИБИСА е останал твоята
несбъдната мечта, то дори само за 2 дни, вече е време да го
видиш и почувстваш!
Независимо на колко години си, не избирай острови за
пенсионери–ела с нас на ИБИСА.

Ние ти предлагаме почивка на място, където ВИНАГИ
силата на човешкия дух е имала върховенство, заедно с
елегантна неподправеност и усещането, че си свободен и
щастлив човек. Не забравяй, че е легендарният остров на
култовите фиести на ЕВРОПА. Изживей уникалните златни
залези с чаша екзотичен коктейл в прочутото „Кафе дел
Мар” или преоткрий кътчетата, направили острова част от
списъка на ЮНЕСКО за световно наследство!
Полети с авиокомпания Vueling и само за час от Валенсия
ВЕЧЕ си с нас на „острова с пиниите”.
Описание на курорт Сан Антонио /остров ИБИСА/:
Когато се каже курорт С.Антонио на о-в Ибиса, то хората си
представят невероятно настроение. Тук типична нощна
разходка започва от „Sunset strip”- улица „посята” с
различни барове и нощни клубове. Прекрасно място за
отмора със залеза на слънцето е “Café del Mar”.
Да, НАИСТИНА сме Ви избрали НАЙ-ЛЕГЕНДАРНИЯ КУРОРТ
на остров ИБИСА с прочутото кафене „Кафе дел Мар” и
невероятните залези!
Курортът е на 16км от главния град на о-в Ибиса и
същевременно най-голям на западния бряг- 2-я по
големина с магазини, дискотеки, ресторанти,пристанище,
малък фарен параклис /1305г- Св.Ана.Близо до курорта е
пропаст Кап Нуно и пещера Куева де Вис с рисунки от
бронзова ера
Допълнителна нощна разходка в главния град на остров
Ибиза – Ейвиса.
Цена преди отпътуване: възрастен - 35 евро
В програмата е включена пешеходна разходка с водача в
старата част на града Далт Вила с ренесансови крепостни
стени/1999г обявена от ЮНЕСКО за световен исторически
обект. Под нея е първоначално най-бедната част Sa Penya,
запазила и до днес своята вълшебна атмосфера с малки

бели къщички. Между крепостните стени и пристанището е
квартал Ла Марина, където са многобройните бутици и
заведения. Останалата част от програмата зависи от Вас:
покупки, разходки или да поседите в някой от прочутите
барове. Тук са едни от най-известните дискотеки на Европа:
„Паша”,„Привилегия”,„Амнезия”...Връщане в хотела в 24ч.
2.ЕКСКУРЗИЯ ВАЛЕНСИЯ – ЕДНОДНЕВНА
цена 40 евро (заплатена в България), за деца до 12 г. – 20.00
евро
цена 45 евро (заплатена на място ), за деца до 12 г. – 22.00
евро
Валенсия – 3-ят по големина град в Испания и Европейска
столица на културата за 2010 г.
В тази екскурзия е включена пешеходна разходка в
елегантната старинна част на града с бароковия дворец на
Маркиз де лос дос Агуас и Катедралата, автобусна обиколка
до новата част на Валенсия и известния „Град на изкуството
и културата”, отворил врати през 1998 г. с отделения за
изкуство, научни музеи и уникален аквариум. Входните
такси се заплащат на място: Океонографският музей –
индивидуален билет - 28.50 EUR, деца от 04-12 г и
пенсионери над 65г–21.50eur,20 eur–цена групи над 20
туристи
Забележка: Предвиденият обяд в хотела ще бъде
предоставен като сух пакет.
3.ОБЗОРНА ЕКСКУРЗИЯ БАРСЕЛОНА – ЕДНОДНЕВНА
цена 50 евро (заплатена в България), за деца до 12 г. – 25.00
евро
цена 45 евро (заплатена на място), за деца до 12 г. – 22.00
евро
Барселона е втория по големина град в Испания.
Панорамната обиколка започва от бул Диагонал, включва
булевард Пасео де ла Грасиа, където се намират едни от

най – емблематичните сгради Каса Батло на Гауди, Каса Лео
Морера на Луис Доменек и Монтанер и Каса Аматлер на
Кадафалк и минаване покрай шедьовъра на Антонио Гауди
- Саграда Фамилия. Преди да достигнем хълма Монджуик,
автобусът ще ни преведе през един от най - красивите
площади на Каталунската столица – площад Испания. Днес
освен крепостта там се издигат олимпийския пръстен със
своите спортни съоръжения, дело на архитекти като Арата
Исодзаки и Калатрава и внушителният силует на
Националният дворец на Културата на Каталуня. От хълма
Монжуик обиколката отвежда към пристанището и
кралската корабостроителница и паметника на великия
откривател Христофор Колумб. Свободно време за разходка
в готическия квартал и по най – известната улица на
Барселона – Лас Рамблас.
Забележка: Предвиденият обяд в хотела, ще бъде
предоставен като сух пакет
4.EКСКУРЗИЯ ДО МОРЕЯ - ПОЛУДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ
цена 25 евро ( заплатена в България), за деца до 12 г. –
12.00 евро
цена 30 евро (заплатена на място ), за деца до 12 г. – 15.00
евро
Морея е средновековен град, на впечатляващ хълм с
височина над 1000 м, само на 60 км от брега. Тук са се
разгърнали страховити битки между маври и християни.
Още XV век, градът е опасан от мощна 2-километрова
каменна стена с 16 кули и 6 входни врати, която придава на
града уникален силует заедно с внушителния замък.
Неговата историческа важност и артистичен дух го вписват
като град на световното наследство на човечеството. Това
очарователно място ще съблазни всеки посетител със
своите традиции, паметници, гастрономия, фолклор и
прекрасен пейзаж.

Забележка: входните такси се заплащат отделно и на място:
Морея крепостта - 3.50 евро, за възр. над 65 г. и младежи
до 25 г. – 2.50 евро, за деца 6 г. – безплатно, за групи от мин.
25 туристи – 1.50 евро.
5.ЕКСКУРЗИЯ ПЕЩЕРАТА САН ХОСЕ И КАСТЕЙОН ДЕ ЛА
ПЛАНА
цена 30 евро (заплатена в България), за деца до 12 г. – 15.00
евро
цена 35 евро (заплатена на място ), за деца до 12 г. – 17.00
евро
Посещение на пещерата Сан Хосе, където по най - дългата
подземна плавателна река в Европа се прави обиколка с
лодка (входна такса за пещерата – 7 € за група при мин. 20
туристи, 10 € – индивидуални, пенсионери – 7 €, деца от
04-13 г– 5 €/заплаща се на място и не е включена в цената
на екскурзията). След приключението в пещерата,
продължава опознаването на провинция Кастейон с
нейната столица - град Кастейон де ла Плана с население
170 000 жители. Автобусът ще ви остави на Площада на
Независимостта, от където следва пешеходна разходка до
историческото сърце на града – Площад Майор, където се
намират най - еблематичните сгради на Кастейон Кметството, Градският пазар, Катедралата Дева Мария и
камбанарията Ел Фадри. Свободно време за пазар по
най-дългата търговска улица в провинцията(престой общо
1.30 мин). Връщане в хотела.
*Забележка: цените на всички допълнителни екскурзии са
валидни при минимум 20 туристи. Плащането им се
извършва в лева, в брой или по банков път по фиксинга на
БНБ.

ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛИТЕ:
GRAND DUQUE 4****
Хотел Gran Duque е най - модерният и най - новият в
комплекса. Разположен е на 370 метра от плажа и на 200
метра от най-големия балнеоложкия център с морска вода
в Европа. Разполага със СПА, външен басейн с място за
слънчеви бани около басейна. Новите обширни басейни на
хотел Gran Duque разполагат с просторна покрита зона и с
топла вода през цялата година, просторна зона с шезлонги,
заобиколена от богата растителност, мостчета и голямо
разнообразие от нови фантастични заведения. Кафенето в
района на басейните на хотел Gran Duque предлага на
своите гости широк избор от най-добрите храни и напитки.
След настъпването на нощта тази зона (с кафенета) се
облича празнично, готова да посрещне вечерта с анимация,
спектакли и/или музика на живо. Основното предимство на
този хотел са покритите и климатизирани басейни.
Около басейните прилежащи към хотел Gran Duque,
комплексът представя новите Worldshops by Marina d'Or® общо 20 търговски обекта, тематично украсени с чудесата
на света, предлагащи стоки от различни континенти.
Хотелът разполага с 561 просторни стаи с изглед към
Ваканционния град. Неговото високо ниво на обслужване,
капацитет и внимание към клиента го превръща в
подходящото място за ваканция със семейството. Наскоро
хотелът получи печат за Семеен туризъм, плажът получи
сертификат „Син флаг“, а Marina d'Or получи награда за
най-добрия семеен туристически комплекс в Испания.
Начин на плащане: депозит - 500 лв., доплащане – до 30
дни преди отпътуване.
Допълнителната екскурзия на ОСТРОВ ИБИСА СЕ
ЗАПЛАЩА НАЙ-МАЛКО 45 ДНИ ПРЕДИ ОТПЪТУВАНЕ.
Минимален брой за осъществяване на екскурзията: 35

Необходими документи: лична карта или задграничен
паспорт; няма визови, санитарни и медицински
изисквания за пътуване в Испания.

