
 

   

МАГИЯТА НА БОДРУМ 

SALMAKIS RESORT SPA***** 

10 дни/7 нощувки   с автобус 

 
УСЛОВИЯ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ 

Цените са с вкл. отстъпки за ранни записвания и са валидни за резервации до 28.12.2018 с 

депозит 30% остатъка от сумата се допл. 14 дни преди датата на заминаване!  

GARDENVIEW STANDARD ROOM, HB 

Дата 

Възрастен 
в двойна 
стая 

Двойна 
стая 

Двойна 
стая + 
доп. 
легло 

Единичн
а стая 

1 възр. + 
1 дете 
(0-12.99) 

1 възр. + 
2 деца (0-
12.99)(0-
2.99) 

1 възр. + 
2 деца (0-
12.99)(3-
12.99) 

2 възр. + 
1 дете (0-
12.99) 

26.04.2019 423.5 лв. 847 лв. 1196 лв. 549 лв. 669 лв. 803 лв. 927 лв. 967 лв. 

03.05.2019 423.5 лв. 847 лв. 1196 лв. 549 лв. 669 лв. 803 лв. 927 лв. 967 лв. 

10.05.2019 499 лв. 998 лв. 1400 лв. 662 лв. 782 лв. 916 лв. 1078 лв. 1118 лв. 

17.05.2019 529.5 лв. 1059 лв. 1481 лв. 707 лв. 827 лв. 961 лв. 1139 лв. 1179 лв. 

24.05.2019 529.5 лв. 1059 лв. 1481 лв. 707 лв. 827 лв. 961 лв. 1139 лв. 1179 лв. 

31.05.2019 692.5 лв. 1385 лв. 1922 лв. 952 лв. 1072 лв. 1206 лв. 1465 лв. 1505 лв. 

07.06.2019 692.5 лв. 1385 лв. 1922 лв. 952 лв. 1072 лв. 1206 лв. 1465 лв. 1505 лв. 

14.06.2019 692.5 лв. 1385 лв. 1922 лв. 952 лв. 1072 лв. 1206 лв. 1465 лв. 1505 лв. 

21.06.2019 797 лв. 1594 лв. 2204 лв. 1108 лв. 1228 лв. 1362 лв. 1674 лв. 1714 лв. 

28.06.2019 875 лв. 1750 лв. 2415 лв. 1226 лв. 1346 лв. 1480 лв. 1830 лв. 1870 лв. 

05.07.2019 875 лв. 1750 лв. 2415 лв. 1226 лв. 1346 лв. 1480 лв. 1830 лв. 1870 лв. 

12.07.2019 875 лв. 1750 лв. 2415 лв. 1226 лв. 1346 лв. 1480 лв. 1830 лв. 1870 лв. 

19.07.2019 971 лв. 1942 лв. 2674 лв. 1370 лв. 1490 лв. 1624 лв. 2022 лв. 2062 лв. 

26.07.2019 971 лв. 1942 лв. 2674 лв. 1370 лв. 1490 лв. 1624 лв. 2022 лв. 2062 лв. 

02.08.2019 971 лв. 1942 лв. 2674 лв. 1370 лв. 1490 лв. 1624 лв. 2022 лв. 2062 лв. 

09.08.2019 971 лв. 1942 лв. 2674 лв. 1370 лв. 1490 лв. 1624 лв. 2022 лв. 2062 лв. 

16.08.2019 971 лв. 1942 лв. 2674 лв. 1370 лв. 1490 лв. 1624 лв. 2022 лв. 2062 лв. 

23.08.2019 799.5 лв. 1599 лв. 2211 лв. 1112 лв. 1232 лв. 1366 лв. 1679 лв. 1719 лв. 

30.08.2019 731 лв. 1462 лв. 2026 лв. 1010 лв. 1130 лв. 1264 лв. 1542 лв. 1582 лв. 

06.09.2019 731 лв. 1462 лв. 2026 лв. 1010 лв. 1130 лв. 1264 лв. 1542 лв. 1582 лв. 

13.09.2019 731 лв. 1462 лв. 2026 лв. 1010 лв. 1130 лв. 1264 лв. 1542 лв. 1582 лв. 

15.09.2019 673.5 лв. 1347 лв. 1870 лв. 923 лв. 1043 лв. 1177 лв. 1427 лв. 1467 лв. 

20.09.2019 529.5 лв. 1059 лв. 1481 лв. 707 лв. 827 лв. 961 лв. 1139 лв. 1179 лв. 

22.09.2019 529.5 лв. 1059 лв. 1481 лв. 707 лв. 827 лв. 961 лв. 1139 лв. 1179 лв. 

27.09.2019 529.5 лв. 1059 лв. 1481 лв. 707 лв. 827 лв. 961 лв. 1139 лв. 1179 лв. 

29.09.2019 529.5 лв. 1059 лв. 1481 лв. 707 лв. 827 лв. 961 лв. 1139 лв. 1179 лв. 

04.10.2019 484 лв. 968 лв. 1359 лв. 639 лв. 759 лв. 893 лв. 1048 лв. 1088 лв. 

11.10.2019 423.5 лв. 847 лв. 1196 лв. 549 лв. 669 лв. 803 лв. 927 лв. 967 лв. 

 



 

 

 

 

 

STD ROOM GARDEN VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE 

/Таблица I – ва част/ 

 
Дата Възрастен в 

двойна стая 
Двойна стая Двойна стая 

+ доп. легло 
Единична 
стая 

1 възр. + 1 
дете (0-1.99) 

1 възр. + 1 
дете (2-12.99) 

26.04.2019 573 лв. 1146 лв. 1595 лв. 784 лв. 904 лв. 904 лв. 

03.05.2019 573 лв. 1146 лв. 1595 лв. 784 лв. 904 лв. 904 лв. 

10.05.2019 648.5 лв. 1297 лв. 1799 лв. 897 лв. 1017 лв. 1017 лв. 

17.05.2019 678.5 лв. 1357 лв. 1880 лв. 943 лв. 1063 лв. 1063 лв. 

24.05.2019 678.5 лв. 1357 лв. 1880 лв. 943 лв. 1063 лв. 1063 лв. 

31.05.2019 861 лв. 1722 лв. 2373 лв. 1216 лв. 1336 лв. 1336 лв. 

07.06.2019 861 лв. 1722 лв. 2373 лв. 1216 лв. 1336 лв. 1336 лв. 

14.06.2019 861 лв. 1722 лв. 2373 лв. 1216 лв. 1336 лв. 1336 лв. 

21.06.2019 965.5 лв. 1931 лв. 2654 лв. 1373 лв. 1493 лв. 1493 лв. 

28.06.2019 1043.5 лв. 2087 лв. 2866 лв. 1490 лв. 1610 лв. 1610 лв. 

05.07.2019 1043.5 лв. 2087 лв. 2866 лв. 1490 лв. 1610 лв. 1610 лв. 

12.07.2019 1043.5 лв. 2087 лв. 2866 лв. 1490 лв. 1610 лв. 1610 лв. 

19.07.2019 1139.5 лв. 2279 лв. 3125 лв. 1634 лв. 1754 лв. 1754 лв. 

26.07.2019 1139.5 лв. 2279 лв. 3125 лв. 1634 лв. 1754 лв. 1754 лв. 

02.08.2019 1139.5 лв. 2279 лв. 3125 лв. 1634 лв. 1754 лв. 1754 лв. 

09.08.2019 1139.5 лв. 2279 лв. 3125 лв. 1634 лв. 1754 лв. 1754 лв. 

16.08.2019 1139.5 лв. 2279 лв. 3125 лв. 1634 лв. 1754 лв. 1754 лв. 

23.08.2019 968 лв. 1936 лв. 2662 лв. 1377 лв. 1497 лв. 1497 лв. 

30.08.2019 899.5 лв. 1799 лв. 2477 лв. 1274 лв. 1394 лв. 1394 лв. 

06.09.2019 899.5 лв. 1799 лв. 2477 лв. 1274 лв. 1394 лв. 1394 лв. 

13.09.2019 899.5 лв. 1799 лв. 2477 лв. 1274 лв. 1394 лв. 1394 лв. 

15.09.2019 836.5 лв. 1673 лв. 2306 лв. 1179 лв. 1299 лв. 1299 лв. 

20.09.2019 678.5 лв. 1357 лв. 1880 лв. 943 лв. 1063 лв. 1063 лв. 

22.09.2019 678.5 лв. 1357 лв. 1880 лв. 943 лв. 1063 лв. 1063 лв. 

27.09.2019 678.5 лв. 1357 лв. 1880 лв. 943 лв. 1063 лв. 1063 лв. 

29.09.2019 678.5 лв. 1357 лв. 1880 лв. 943 лв. 1063 лв. 1063 лв. 

04.10.2019 633.5 лв. 1267 лв. 1758 лв. 875 лв. 995 лв. 995 лв. 

11.10.2019 573 лв. 1146 лв. 1595 лв. 784 лв. 904 лв. 904 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

STD ROOM GARDEN VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE 
/Таблица II – ра част/ 

 

 

Дата 1 възр. + 2 деца 
(0-1.99)(0-1.99) 

1 възр. + 2 деца 
(0-1.99)(2-12.99) 

1 възр. + 2 деца 
(2-12.99)(2-
12.99) 

2 възр. + 1 дете 
(0-1.99) 

2 възр. + 1 дете 
(2-12.99) 

26.04.2019 1024 лв. 1226 лв. 1246 лв. 1266 лв. 1266 лв. 

03.05.2019 1024 лв. 1226 лв. 1246 лв. 1266 лв. 1266 лв. 

10.05.2019 1137 лв. 1377 лв. 1397 лв. 1417 лв. 1417 лв. 

17.05.2019 1183 лв. 1437 лв. 1457 лв. 1477 лв. 1477 лв. 

24.05.2019 1183 лв. 1437 лв. 1457 лв. 1477 лв. 1477 лв. 

31.05.2019 1456 лв. 1802 лв. 1822 лв. 1842 лв. 1842 лв. 

07.06.2019 1456 лв. 1802 лв. 1822 лв. 1842 лв. 1842 лв. 

14.06.2019 1456 лв. 1802 лв. 1822 лв. 1842 лв. 1842 лв. 

21.06.2019 1613 лв. 2011 лв. 2031 лв. 2051 лв. 2051 лв. 

28.06.2019 1730 лв. 2167 лв. 2187 лв. 2207 лв. 2207 лв. 

05.07.2019 1730 лв. 2167 лв. 2187 лв. 2207 лв. 2207 лв. 

12.07.2019 1730 лв. 2167 лв. 2187 лв. 2207 лв. 2207 лв. 

19.07.2019 1874 лв. 2359 лв. 2379 лв. 2399 лв. 2399 лв. 

26.07.2019 1874 лв. 2359 лв. 2379 лв. 2399 лв. 2399 лв. 

02.08.2019 1874 лв. 2359 лв. 2379 лв. 2399 лв. 2399 лв. 

09.08.2019 1874 лв. 2359 лв. 2379 лв. 2399 лв. 2399 лв. 

16.08.2019 1874 лв. 2359 лв. 2379 лв. 2399 лв. 2399 лв. 

23.08.2019 1617 лв. 2016 лв. 2036 лв. 2056 лв. 2056 лв. 

30.08.2019 1514 лв. 1879 лв. 1899 лв. 1919 лв. 1919 лв. 

06.09.2019 1514 лв. 1879 лв. 1899 лв. 1919 лв. 1919 лв. 

13.09.2019 1514 лв. 1879 лв. 1899 лв. 1919 лв. 1919 лв. 

15.09.2019 1419 лв. 1753 лв. 1773 лв. 1793 лв. 1793 лв. 

20.09.2019 1183 лв. 1437 лв. 1457 лв. 1477 лв. 1477 лв. 

22.09.2019 1183 лв. 1437 лв. 1457 лв. 1477 лв. 1477 лв. 

27.09.2019 1183 лв. 1437 лв. 1457 лв. 1477 лв. 1477 лв. 

29.09.2019 1183 лв. 1437 лв. 1457 лв. 1477 лв. 1477 лв. 

04.10.2019 1115 лв. 1347 лв. 1367 лв. 1387 лв. 1387 лв. 

11.10.2019 1024 лв. 1226 лв. 1246 лв. 1266 лв. 1266 лв. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

STD ROOM SEA VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE 

/Таблица I – ва част/ 
 

Дата Възрастен в 
двойна стая 

Двойна 
стая 

Двойна стая 
+ доп. легло 

Единична 
стая 

1 възр. + 1 
дете (0-
1.99) 

1 възр. + 1 
дете (2-12.99) 

26.04.2019 592 лв. 1184 лв. 1647 лв. 813 лв. 933 лв. 933 лв. 

03.05.2019 592 лв. 1184 лв. 1647 лв. 813 лв. 933 лв. 933 лв. 

10.05.2019 674.5 лв. 1349 лв. 1869 лв. 937 лв. 1057 лв. 1057 лв. 

17.05.2019 707.5 лв. 1415 лв. 1958 лв. 986 лв. 1106 лв. 1106 лв. 

24.05.2019 707.5 лв. 1415 лв. 1958 лв. 986 лв. 1106 лв. 1106 лв. 

31.05.2019 909 лв. 1818 лв. 2503 лв. 1288 лв. 1408 лв. 1408 лв. 

07.06.2019 909 лв. 1818 лв. 2503 лв. 1288 лв. 1408 лв. 1408 лв. 

14.06.2019 909 лв. 1818 лв. 2503 лв. 1288 лв. 1408 лв. 1408 лв. 

21.06.2019 1024.5 лв. 2049 лв. 2814 лв. 1461 лв. 1581 лв. 1581 лв. 

28.06.2019 1111 лв. 2222 лв. 3047 лв. 1591 лв. 1711 лв. 1711 лв. 

05.07.2019 1111 лв. 2222 лв. 3047 лв. 1591 лв. 1711 лв. 1711 лв. 

12.07.2019 1111 лв. 2222 лв. 3047 лв. 1591 лв. 1711 лв. 1711 лв. 

19.07.2019 1207 лв. 2414 лв. 3306 лв. 1735 лв. 1855 лв. 1855 лв. 

26.07.2019 1207 лв. 2414 лв. 3306 лв. 1735 лв. 1855 лв. 1855 лв. 

02.08.2019 1207 лв. 2414 лв. 3306 лв. 1735 лв. 1855 лв. 1855 лв. 

09.08.2019 1207 лв. 2414 лв. 3306 лв. 1735 лв. 1855 лв. 1855 лв. 

16.08.2019 1207 лв. 2414 лв. 3306 лв. 1735 лв. 1855 лв. 1855 лв. 

23.08.2019 1028.5 лв. 2057 лв. 2825 лв. 1468 лв. 1588 лв. 1588 лв. 

30.08.2019 957 лв. 1914 лв. 2632 лв. 1361 лв. 1481 лв. 1481 лв. 

06.09.2019 957 лв. 1914 лв. 2632 лв. 1361 лв. 1481 лв. 1481 лв. 

13.09.2019 957 лв. 1914 лв. 2632 лв. 1361 лв. 1481 лв. 1481 лв. 

15.09.2019 886 лв. 1772 лв. 2440 лв. 1253 лв. 1373 лв. 1373 лв. 

20.09.2019 707.5 лв. 1415 лв. 1958 лв. 986 лв. 1106 лв. 1106 лв. 

22.09.2019 707.5 лв. 1415 лв. 1958 лв. 986 лв. 1106 лв. 1106 лв. 

27.09.2019 707.5 лв. 1415 лв. 1958 лв. 986 лв. 1106 лв. 1106 лв. 

29.09.2019 707.5 лв. 1415 лв. 1958 лв. 986 лв. 1106 лв. 1106 лв. 

04.10.2019 658 лв. 1316 лв. 1825 лв. 912 лв. 1032 лв. 1032 лв. 

11.10.2019 592 лв. 1184 лв. 1647 лв. 813 лв. 933 лв. 933 лв. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STD ROOM SEA VIEW, ULTRA ALL INCLUSIVE 
/Таблица II – ра част/ 

 

 

Дата 1 възр. + 2 деца 
(0-1.99)(0-1.99) 

1 възр. + 2 деца 
(0-1.99)(2-12.99) 

1 възр. + 2 деца 
(2-12.99)(2-12.99) 

2 възр. + 1 дете 
(0-1.99) 

2 възр. + 1 
дете (2-12.99) 

26.04.2019 1053 лв. 1264 лв. 1284 лв. 1304 лв. 1304 лв. 

03.05.2019 1053 лв. 1264 лв. 1284 лв. 1304 лв. 1304 лв. 

10.05.2019 1177 лв. 1429 лв. 1449 лв. 1469 лв. 1469 лв. 

17.05.2019 1226 лв. 1495 лв. 1515 лв. 1535 лв. 1535 лв. 

24.05.2019 1226 лв. 1495 лв. 1515 лв. 1535 лв. 1535 лв. 

31.05.2019 1528 лв. 1898 лв. 1918 лв. 1938 лв. 1938 лв. 

07.06.2019 1528 лв. 1898 лв. 1918 лв. 1938 лв. 1938 лв. 

14.06.2019 1528 лв. 1898 лв. 1918 лв. 1938 лв. 1938 лв. 

21.06.2019 1701 лв. 2129 лв. 2149 лв. 2169 лв. 2169 лв. 

28.06.2019 1831 лв. 2302 лв. 2322 лв. 2342 лв. 2342 лв. 

05.07.2019 1831 лв. 2302 лв. 2322 лв. 2342 лв. 2342 лв. 

12.07.2019 1831 лв. 2302 лв. 2322 лв. 2342 лв. 2342 лв. 

19.07.2019 1975 лв. 2494 лв. 2514 лв. 2534 лв. 2534 лв. 

26.07.2019 1975 лв. 2494 лв. 2514 лв. 2534 лв. 2534 лв. 

02.08.2019 1975 лв. 2494 лв. 2514 лв. 2534 лв. 2534 лв. 

09.08.2019 1975 лв. 2494 лв. 2514 лв. 2534 лв. 2534 лв. 

16.08.2019 1975 лв. 2494 лв. 2514 лв. 2534 лв. 2534 лв. 

23.08.2019 1708 лв. 2137 лв. 2157 лв. 2177 лв. 2177 лв. 

30.08.2019 1601 лв. 1994 лв. 2014 лв. 2034 лв. 2034 лв. 

06.09.2019 1601 лв. 1994 лв. 2014 лв. 2034 лв. 2034 лв. 

13.09.2019 1601 лв. 1994 лв. 2014 лв. 2034 лв. 2034 лв. 

15.09.2019 1493 лв. 1852 лв. 1872 лв. 1892 лв. 1892 лв. 

20.09.2019 1226 лв. 1495 лв. 1515 лв. 1535 лв. 1535 лв. 

22.09.2019 1226 лв. 1495 лв. 1515 лв. 1535 лв. 1535 лв. 

27.09.2019 1226 лв. 1495 лв. 1515 лв. 1535 лв. 1535 лв. 

29.09.2019 1226 лв. 1495 лв. 1515 лв. 1535 лв. 1535 лв. 

04.10.2019 1152 лв. 1396 лв. 1416 лв. 1436 лв. 1436 лв. 

11.10.2019 1053 лв. 1264 лв. 1284 лв. 1304 лв. 1304 лв. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУРЦИЯ, БОДРУМ 

Оживен и очарователен курорт на Егейско море, разположен на 2 съседни залива, разделени от крепоста Св. 

Петър, построена по време на кръстоносните походи от 15в. Хотелските комплекси са разположени в малки 

и живописни заливи, пръснати на целия полуостров! Покорява гостите си с безгрижен чар и магия, весел 

нощен живот, много атракции, забавления и допълнителни екскурзии! Полюбувайте се на крайбрежния 

булевард вечер и опитайте вкусни рибни специалитети в ресторантчетата около морето.  

Старата част на града с ниски къщи в синьо и бяло, тесните улички с безброй магазинчета за антики и 

сувенири, носят духа на отминали времена. Ще намерите изобилие от кафенета, ресторанти, барове и нощни 

клубове, разпръснати по крайбрежната алея и подмамващи Ви да се включите в нестихващия купон.  

 

Полуостров Бодрум  

Една от уникалните черти на Бодрум като курорт е, че освен възможности за развлечение през деня и 

различния нощен живот , се предлагат толкова много спокойни заливи, плажове и селища, където може да се 

насладите на прекрасната природа. Никой друг бряг по турско-егейското крайбрежие не предлага на своите 

посетители възможност да изживеят традиционната атмосфера само на няколко минути от сумотохата на 

модерните туристически центрове.  

 

Gumbet  

На 2-3 км. от Бодрум това място напоследък се посещава много често от туристите. Назован на Kumbet – 

множество белосводести резервоари в района, тук се намират едни от най-дълтите плажни ивици и най-

популярни на полуострова. Също така е известен като център за водни спортове – водни ски, уиндсърф и 

други забавления. Популярността на Gumbet е и в нощния живот – улиците вибрират до сутринта от ритмите 

и звуците, които се носят от многобройните барове, дискотеки и улични кафенета.  

 

Bitez  

Намира се на 7 км. западно от Бодрум в залив след Gumbet. Едно от нещата, което е любимо на всички 

посетители е...вятъра. Затова и мястото се посещава от любителите на водните спортове и по-точно – 

уиндсърфисти. А за онези, които търсят нещо истинско е разходка недалеч от плажовете сред мандаринови 

горички, където живота на хората си тече като едно време съвсем автентично. Селището се обхожда за 15 

минути пеша и предлага най-големия турски деликатес - Локум (единственото място на полуострова, където 

се произвежда).  

 

Това са само част от забележителностите в този малък рай, защото те не могат да бъдат описани 

толкова добре, колкото ако Вие сами го изживеете.  

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Хотелът е разположен на 35 км от летището и на 1.5 км от центъра на гр. Бодрум, в селището Бардакчи, на 

брега на морето.  

 

ХОТЕЛА 

Хотелът разполага с основен ресторант, 2 ресторанта а la carte (османски, средиземноморски, по заявка, 

посещението на един от ресторантите веднъж по време на престоя - безплатно), 5 бара, открит басейн, закрит 

басейн (с подгряване), лекарски кабинет, SPA-център, фризьорски салон, магазини, пералня, химическо 

чистене, конферентна зала (за 230 чов.)  

За децата са предвидени детски басейн, детска площадка, мини-клуб (4–12 год.), детегледачка (платено)  

 

СТАИ 

Стаите разполагат с баня с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини-бар (ежедневно 

се зарежда с вода - безплатно), сейф (платено), под - мокет или теракот, балкон / тераса, почистване на 

стаята - ежедневно, смяна на спалното бельо - 3 пъти в седмицата, room service (платено)  

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАЖ 

Плажът е собствен, пясъчен. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – 

безплатно. Плажни кърпи: безплатно.  

 

БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ 

Безплатни са сауна, турска баня, джакузи, волейбол на плажа, тенис на маса, тенис корт с бетонно покритие 

(през деня), наем на тенис ракети и топки (срещу депозит), дартс, безжичен Интернет (в лоби)  

 

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ 

Срещу заплащане можете да ползвате масаж, парна баня, фитнес зала, SPA-център, аеробика, уроци по 

тенис, билярд, дайвинг, уроци по гмуркане, осветление на тенис корта  

 

Гарантирано тръгване от София, Шел Пазарджик, Пловдив, Газпром Димитровград, Газпром 

Хасково, Харманли : 

всеки петък плюс извънредни дати за месец май, юни, август, септември и октомври без изискване за 

събрани минимален брой туристи София, Шел Пазарджик, Пловдив, Газпром Димитровград, Газпром 

Хасково, Харманли! 

 

Тръгване от гр. Стара Загора  

паркинг пред жп гара в периода 27.04-29.06.18 и 24.08-01.10.2018 при събрани минимум 12 туриста 

безплатно. (При по-малко събрани туристи се предлага вариант за доплащане на трансфер до основните 

автобуси идващи от гр. София и гр. Пловдив) 

 

Тръгване от Велико Търново  

пред хотел "Етъра", Габрово пред Домът на хумора и сатирата и Казанлък в периода 27.04-29.06.18 и 24.08-

01.10.2018 се осъществява само при събрани минимум 12 туриста като се начислява доплащане за трансфер 

при следните условия: 

Велико Търново - при събрани между 12 и 18 туриста доплащане 35 лв., при 19-38 човека 25 лв. 

Габрово - при събрани между 12 и 18 туриста доплащане 30 лв., при 19-38 човека 20 лв. 

Казанлък - при събрани между 12 и 18 туриста доплащане 25 лв., при 19-38 човека 15 лв. 

На туристите от изброените по-горе градове се прави междинен трансфер с прекачване в Стара Загора или 

на Автомагистрала Марица в района на гр. Хасково към основните автобуси от София, ако не са събрани 

туристи за директен автобус по този маршрут 

 

Цените за трансферите са валидни и се осъществяват само за посочените по-горе дати и при съответните 

условия  

 

ЗАБЕЛЕЖКА!  

НАСТАНЯВАНЕ В АВТОБУСА СТАВА ПО РЕД НА ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПРЕДПЛАТЕНИТЕ МЕСТА 

АКО ИМА ТАКИВА: 

ЗА ГАРАНТИРАНИ ПРЕДНИ МЕСТА ОТ 1 ДО 4 МЯСТО СЕ ДОПЛАЩА - 30 лева! 

ЗА ГАРАНТИРАНИ ПРЕДНИ МЕСТА ОТ 5 ДО 12 МЯСТО СЕ ДОПЛАЩА - 20 лева! 

ЗА ГАРАНТИРАНИ МЕСТА ПРЕД И ЗАД ВТОРА ВРАТА НА АВТОБУСА - 20 лева! 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: Цените са с включени отстъпки за ранни записвания и са валидни за резервации 

до 30.11.2018 с депозит 50% / при подписване на договор до 3 дни депозит от 30%, останалите 20% до 30.11/ 

остатъка от сумата се доплаща 14 дни преди датата на заминаване!  

Всеки хотел си запазва правото за промяна по всяко време на цените.  

 

 

 

 



 

 

 

ПРОГРАМА  

1`ви ден  

Тръгване в 13.00ч. от София, “Сердика” - бивш "Трафик Маркет", 15.00ч. от Пловдив - бензиностанция 

OMW до хотел “Санкт Петербург”, Автомагистрала Тракия Газпром Димитровград от към изхода, Харманли 

отпътуване към границата, преминаване. Нощен преход. Рано сутринта пристигане в Мармарис. След 14.00 

ч. настаняване в SALMAKIS RESORT SPA *****. 

 

2`ри ден до 8`ми ден  

Свободно време и възможност за доп. екскурзии срещу заплащане предлагани от турската фирма партньор  

на туроператора.  

 

9`ти ден  

Освобождаване на хотела до 12.00 часа. Свободно време.  

От 12.30 ч. до 18.00 събиране на туристите от хотелите в курортите Бодрум, Мармарис,  Анталия, Кушадасъ, 

Дидим и отпътуване за България.  

 

10-ти ден  

По обед пристигане в България. Пловдив хотел “Санкт Петербург”, София,  “Сердика” - бивш "Трафик 

Маркет"  

 

В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ Е ВКЛЮЧЕНО:  

Транспорт с лицензирани комфортни автобуси за международен транспорт; 

7 нощувки в избрания хотел SALMAKIS RESORT SPA *****  на съответната база; 

Медицинска застраховка ЗАД БЪЛГАРИЯ с покритие 5000 евро / за лица над 65г. доплащане /; 

Магистрални и фериботни такси; 

ПОДАРЪК: бутилка минерална вода; 

Изпращане от представител на агенцията при отпътуването на автобусите от София и Пловдив; 

Обслужване от представител на агенцията през цялото време на пътуването. 

Обслужване на място в Турция от представител на фирмата партньор. 

 

В ПАКЕТНИТЕ ЦЕНИ НЕ Е ВКЛЮЧЕНО:  

Допълнителни екскурзии на място в курорта, организират се от местни фирми, за които туроператора не 

носи отговорност! 

Медицинска застраховка за лица от 65 години до 69 години - доплащане 8 лв. 

Медицинска застраховка за лица от 70 години до 79 години - доплащане 16 лв 

Лица от 80г. и нагоре - доплащане 20 лв 

Разходи от личен характер. 

Трансферите от други населени места 

Застраховка отмяна на пътуване- доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на 

анулация. Възможност за добавяне на такава застраховка става само в деня на сключване на договора! 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ  

Валиден международен паспорт 

Министерство на външните работи уведомява, че считано от 31.12.2014 г. не се разрешава влизане в 

Република Турция през граничните контролно-пропускателни пунктове на граждани, чиито паспорти или 

документи, ползвани вместо паспорти, нямат срок на валидност най-малко шестдесет дни от датата на  

изтичане на срока на визата, на безвизовия гратисен период (90 дни в рамките на шест месеца) или срока на 

валидност на разрешителното за пребиваване. 

Във връзка с горното, настоятелно препоръчваме на българските граждани, преди да предприемат пътуване 

до Република Турция, да проверят дали паспортите им имат валидност, съобразена с посочените изисквания. 

 

 

 



 

 

 

ULTRA ALL INCLUSIVE - (Храна и местни и вносни алкохолни напитки, но не маркови / вносен алкохол 

се смята и български алкохол / и безалкохолни напитки от постмиксер).  

 

СРОКОВЕ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ПРИ НЕДОСТАТЪЧЕН БРОЙ СЪБРАНИ ТУРИСТИ:  

Минимален брой участници за провеждане на програма със 7 нощувки не е необходим за дати на отпътуване 

всеки петък! 

Минимален брой участници за провеждане на програмата с 5, 9, 10, 12 нощувки - 25 туриста! 

Краен срок за уведомяване на потребителя, когато този брой не е набран:  

20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 

продължителност, по-голяма от 6 дни; 

7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 

продължителност от два до 6 дни; 

48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с 

продължителност, по-малка от два дни. 

 

УСЛОВИЯ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ В ТУРЦИЯ лято 2019!  

Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена резервация и плащане до 

обявените за всеки хотел дати. 

При невъзможност на туриста да пътува при резервация за ранно записване, внесените и платени суми не се 

възстановяват освен в случаите когато туриста избере друга дата и заплати за нея по съответната тарифа към 

момента или намери други хора които да го заместят и съответно и те заплатят сумата за почивка по 

тарифите в момента само ако са спазени сроковете за отказ от пътуване съгласно договор с клиента! 

Всяка смяна на име по направена резервация се заплаща по 20 лв. такса! 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ В КУРОРТИТЕ НА ТУРЦИЯ!  

Стаята на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервирана след 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 

12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място от туриста. 

Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите 

или същите се ползват срещу допълнително заплащане. 

Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при 

съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive (всичко включено). При настаняването в 

хотели на база ALL INCLUSIVE (храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки) храненията започват 

винаги от обяд или вечеря в зависимост от правилника на съответния хотел, никога не започват от закуска! 

Започването на даден пакет при настаняване с обяд, той приключва със закуска последния ден. При 

започването с вечеря, приключва с обяд! 

Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела. 

При настаняване на трима души в стая с три легла в стандартна стая третият човек ползва отстъпка от цената 

и бива настанен на допълнително легло. Трети възрастен или деца се настаняват на стандартно легло, само 

ако се заплати фамилна стая или апартамент. 

Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, 

когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офиса на ВИВА ЛА ВИДА ЕООД. 

PROMO или ECONOMY стаи в хотелите са стаи на по-ниска цена с оглед на по-малък размер, крайна стая, 

без тераса, приземен етаж, по-малка баня, по старо обзавеждане или някакъв друг проблем; 

Туроператорът и местните партньори могат да оказват съдействие в случай на нужда от медицинска помощ, 

но не носят отговорност при неспазване на общите условия на застрахователя от страна на потребителя. 

Концепциите All inclusive; Ultra All incl; High class all incl и др. се определят индивидуално от всеки хотел и 

не гарантират наличието на определени видове храни, напитки и услуги. 

Лица, пътуващи с един родител или без родители, представят освен международен паспорт, нотариално 

заверена декларация от единия или от двамата родители и акт за раждане, както и копие от него. 

При несъвпадащи фамилии на децата и родители, пред граничните власти се представят освен 

международните паспорти и акт за раждане на децата, както и копие от него. 

Всички деца в автобуса имат седалка. 

 


