
 

 

 

Перлите на Египет 

КАЙРО И ХУРГАДА 

 
 

ВКЛЮЧЕНА ЕКСКУРЗИЯ НА ЕГИПЕТСКИЯ МУЗЕЙ В КАЙРО И ПИРАМИДИТЕ 

8 дни/ 7 нощувки 
 

ДАТИ И ЦЕНИ ПО ПРОГРАМАТА С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ 

ЦЕНИТЕ В ТАБЛИЦАТА СА В  ЛЕВА, на човек, в стандартна стая, с включени 6 нощувки на 

база All inclusive в хотел Jaz Aquamarine 5* Premium, 1 нощувка на база закуска и вечеря в 

хoтел Mercure Cairo Le Sphinx Hotel 5* и летищни такси, за резервации до 16.01.2019 г. 

7 ALL 
Човек в двойна 

стая 
Единична стая 

Трети 

възрастен 

1-во дете 2 – 

11,99г. 

настанено с 2-

ма възрастни 

02.03 – 09.03 1464 1672 1579 1264 

09.03 – 16.03 1424 1632 1539 1224 

16.03 – 23.03 1404 1612 1519 1150 

23.03 – 30.03 1424 1632 1539 1224 

30.03 – 06.04 1622 1934 1519 1150 

06.04 – 13.04 1384 1582 1489 1120 

13.04 – 20.04 1404 1612 1519 1150 

20.04 – 27.04 1602 1914 1499 1130 

27.04 – 04.05 1622 1934 1519 1150 

04.05 – 11.05 1404 1612 1519 1150 

11.05 – 18.05 1404 1612 1519 1150 

18.05 – 25.05 1404 1612 1519 1150 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ЦЕНАТА Е НА ЧОВЕК, В ЛЕВА И ВКЛЮЧВА: 

 Самолетен билет София – Кайро / Хургада – София с директен чартърен полет с 

Bulgarian Air Charter; 

 Летищни такси; 

 Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж; 

 6 нощувки на база All Inclusive в хотел Jaz Aquamarine 5* Premium ; 

 1 нощувка на база закуска и вечеря в хотел Mercure Cairo Le Sphinx 5*, Кайро; 

 Трансфер летище – хотел – летище; 

 Трансфер между Кайро и Хургада с автобус; 

 Екскурзия на български на Кайро – Египетския музей и Пирамидите с автобус 

 Обяд на корабче-ресторант по Нил, в Кайро 

 Входни такси за Египетския музей и Пирамидите; 

 Wi-Fi в общите части на хотелите; 

 Шезлонги и чадъри на плажа и басейна на хотела; 

 Анимация по време на целият престой в Хургада; 

 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с ДЗИ; 

 Представител на туроператора с български език за целия престой. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Целодневна екскурзия до Луксор с автобус и разглеждане на Луксор, Карнак, Храма на 

Хатшепсут, Долината на царете  – 186 лв / 93 лв. дете до 11,99г.; 

 Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море - 99 лв/ 59 лв дете до 

11,99г.; 

 Посещение на Райският остров – с корабче – 99 лв/ 59 лв дете до 11,99г.; 

 Badawya Vip –разходка из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили – 99 лв/ 

59 лв дете до 11,99г.; 

 Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope -99 лв/ 59 лв за 

дете до 11,99г.; 

 Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу – 99 лв/ 59 лв за дете до 11,99г. 

 Вечерно шоу: Звук и светлина на Египетските пирамиди в Гиза – 80 лв/ 40 лв за дете до 

11,99г. 

 Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни) – 25.00 USD; 

 Бакшиши по време на престоят в Хургада – около 5 $; 

 Застраховка Отмяна на пътуване при ЗАД Алианц – България; 

 В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други 

допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди 

сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия като 

напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за отвеждане към 

или за слизане от борда на пристанища и летища, цената на входните билети за 

туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз 

за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите и др. 

 

 



 

 

 

 

ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА 

С полет от България до Кайро и връщане от Хургада до България 

 

Дати от София 

02.03.2019   16.03.2019   30.03.2019  13.04.2019  27.04.2019  11.05.2019  25.05.2019 

*На горепосочените дати полетите са от София, България до Кайро на отиване и връщане от Хургада 

до София, България. 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Среща на Терминал 1, Летище София, два часа преди полета. Директен полет до Кайро. Кацане на 

летище Кайро. 

Трансфер до Египетския музей в Кайро. 

Екскурзия включена в цената: 

Разглеждане на Египетския Музей (включена входна такса, екскурзовод и слушалки) 

Включен обяд на корабче по Нил. 

Привечер настаняване в хотел Mercure Cairo Le Sphinx 5* или подобен. Вечеря. 

Свободно време или вечерни екскурзии по желание: 

Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу. 

Или Вечерно шоу – Звук и светлина на Египетските пирамиди в Гиза. 

Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска. Екскурзия включена в цената: 

Посещение на Египетските пирамиди в Гиза /с включена входна такса и екскурзовод/. 

Трансфер до Хургада около 5 часа и настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание: 

Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море. 

Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание: 

Целодневна екскурзия до Древният град Луксор с посещение на Луксор, Карнак, Храма на 

Хатшепсут, Долината на царете. 

Връщане в хотела. Нощувка. 

 

ПЕТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: 

Възможност за разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope. 

Нощувка. 

 

ШЕСТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: 

Целодневно посещение на Райският остров – за почивка и шнорхелинг или 

 

 



 

 

 

 

възможност за допълнителна екскурзия – BADAWYA VIP – разходка из Арабската пустиня с 

ATV, джипове и езда на камили с ориенталска вечеря (или закуска, според програмата) и шоу 

програма. 
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

СЕДМИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: 

Целодневно посещение на Райският остров – за почивка и шнорхелинг или 

възможност за допълнителна екскурзия – BADAWYA VIP – разходка из Арабската пустиня с 

ATV, джипове и езда на камили с ориенталска вечеря (или закуска, според програмата) и шоу 

програма. 

Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ОСМИ ДЕН 

Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Хургада за полет към България. 

Продължителност на трансфер – около 40 минути. 

 

ТРАНСФЕР ЛЕТИЩЕ – ХОТЕЛ - ЛЕТИЩЕ 

Продължителност (летище Кайро): около 1 час в посока с 3/4* автобус. 

Продължителност (летище Хургада): около 40 минути в посока с 3/4* автобус. 

 

РЕЗЕРВАЦИИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

Първоначална вноска: 350 лв. при подписване на договор. 

Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на пътуване. 

 

ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА 

С полет от България до Хургада и връщане от Кайро до България 

 

ДАТИ 

02.03.2019  16.03.2019  06.04.2019  20.04.2019  04.05.2019  18.05.2019 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Среща на Терминал 1 Летище София, два часа преди полета.  

Директен полет до Хургада. Кацане на Летище Хургада.  

Трансфер до хотела и настаняване. Продължителност на трансфер - около 40 минути. 

Информационна среща с Вашия представител. 

Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: 

Целодневно посещение на Райският остров – за почивка и шнорхелинг или 

възможност за допълнителна екскурзия – BADAWYA VIP – разходка из Арабската пустиня с 

ATV, джипове и езда на камили с ориенталска вечеря (или закуска, според програмата) и шоу 

програма. 
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

 



 

 

 

 

ТРЕТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание: 

Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море. 

Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание: 

Целодневна екскурзия до Древният град Луксор с посещение на Луксор, Карнак, Храма на 

Хатшепсут, Долината на царете. 

Връщане в хотела. Нощувка. 

 

ПЕТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: 

Възможност за разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope. 

Нощувка. 

 

ШЕСТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание: 

Целодневно посещение на Райският остров – за почивка и шнорхелинг или 

възможност за допълнителна екскурзия – BADAWYA VIP – разходка из Арабската пустиня с 

ATV, джипове и езда на камили с ориенталска вечеря (или закуска, според програмата) и шоу 

програма. 

Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

СЕДМИ ДЕН 

Закуска. Ранно отпътуване за Кайро. Пристигане в Кайро рано сутринта. 

Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди в Гиза. 

Обяд. Следобед отпътуване за хотела. Привечер настаняване в хотел Mercure Cairo Le Sphinx 5*. 

Вечеря. 

Свободно време или вечерни екскурзии по желание: 

Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу. 

или Вечерно шоу – Звук и светлина на Египетските пирамиди в Гиза. 

Нощувка. 

 

ОСМИ ДЕН 

Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Кайро за полет към България. 

Продължителност на трансфер – около 40 минути. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 

 
*Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии. 

Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 40 туриста. Всички 

екскурзии могат да се заявят и заплатят на място, при налични свободни места. Провеждането 

на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

 

Екскурзия 
Цена за 

възрастен 

Цена дете  

2 – 11,99 г. 

Екскурзия до град Луксор – разглеждане на Луксор, Карнак, храма 

на Хатшепсут, Долината на царете 
186 186 

Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено море 99 99 

Посещение на Райският остров – Paradise Island (разходка с 

корабче) 
99 99 

Badawya Vip – Следобедна полудневна екскурзия из Арабската 

пустиня с ATV, джипове и езда на камили 
99 59 

Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea 

Scope. 
99 59 

Вечерно шоу – Звук и светлина на Египетските пирамиди в Гиза 80 40 

Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу 99 59 

 

*ЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА 

 

Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с автобус 
Включена в цената 

 

Посещение на Музеят на Египет в Кайро. Тук са събрани всички исторически богатства на Египет, 

събрани от всички археологически разкопки. В музеят са показани повече от 12 000 артефакта от 

всеки период на египетската история. Египетски национален музей притежава колекция от 136 000 

ценни експонати – от статуи и релефи до миниатюрни монети и амулети. Музеят е открит от Саид 

Паша през 1857 година, по предложение на френския архитект Огюст Мариет, като няколко пъти се 

мести, за да се установи накрая в самото сърце на Кайро. 

След посещение на музея има включен обяд на кораб по Нил. 

Посещение на известните пирамиди в Гиза. Пирамидите в Гиза от дълго време са най-посещаваната 

атракция около Кайро. От времето на тяхното изграждане пирамидите в Гиза въплъщават 

древността, мистерията – и дават повод за невероятни хипотези. Пирамидите са единственото чудо 

на древния свят, което е оцеляло почти непокътнато. Погребалната голяма пирамида на Хеопс е най-

старата в Гиза и най-голямата в света, изградена ок. 2500 г. пр.н.е. от близо 2,3 милиона варовикови 

блокове, тежащи средно по 2,75 тона и придвижвани от 100 000 роби. Трите по-малки пирамиди в 

съседство принадлежат на Хеопсовите царици или сестри. Сфинксът е разположен наблизо, странна 

фигура с тяло на лъв, лице на човек и царска брада. 

Ще посетим по пътя фабрика за парфюми от естествени съставки и фабрика за оригинален папирус. 

Свободно време. 

Цената включва: трансфер с отличен автобус, екскурзоводско обслужване на български език, 

входни такси за Египетския музей, Пирамидите и обяд на кораб на Нил. 

Цената не включва: напитки по време на обяда, разходи от личен характер. 

 

  

 



 

 

 

 

Екскурзия до град Луксор 
Луксор, Карнак, храма на Хатшепсут, Долината на царете 

186 лева/ 93 лева за дете (2-11,99 г.) 

 

Отпътуване от хотела рано сутринта.Посещение на Луксор – древната столица на египетските 

фараони. Това е мястото, където е бил древният град Тива. Разглеждане на останките от храмовите 

комплекси Карнак и Луксор. 

Посещение на изумителният Храм на царица Хатшепсут – единствената жена-фараон.  

Посещение на Долината на царете с изключително красивите 62 гробници (посещават се 3), 

Колосите на Мемнон и др. 

Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване с превод на български и 

обяд.  

Цената не включва: напитки по време на обяда, разходи от личен характер. 

 

Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море 
99 лева / 59 лева за дете (2-11,99 г.) 

 

Нареждано до австралийския Голям бариерен риф като най-доброто място за гмуркане, Червено море 

е описвано като „коридор на чудесата“. Морето е известно със своята разнообразна фауна и 

впечатляващата чистота на водата, с видимост, която често превишава 45 метра. Липсата на дъжд в 

обкръжаващата го пустиня означава липса на оттичащи се води, които влошават видимостта. 

Голяма част от уникалността на гмуркането в Червено море се дължи на впечатляващото 

припокриване на ярката красота на пустинята и истинската райска градина във водите. Около 10% от 

животинските видове в Червено море не се срещат никъде другаде на Земята. 

Ще имате възможност да се насладите на гмуркане, прекрасна разходка с лодка и да наблюдавате 

невероятният и богат животински свят на Червено море.  

Препоръчваме да носите с Вас: бански, вода, фотоапрат, шапка, слънчеви очила, пари и аква 

обувки. 

Цената включва: двупосочен трансфер, асистенция при гмуркане, екипировка , разходка с 

лодка и възможност за риболов, лека заскуска и обяд с морси деликатеси. Включени са само 

безалкохолни напитки. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

Посещение на Райският остров – Paradise Island (разходка с корабче) 
99 лева / 59 лева за дете (2-11,99 г.) 

 

Разходка с моторна лодка до прекрасният Райският остров. Paradise Island е олицетворение на 

идеалното кътче за почивка и еко туризъм. Ще имате възможност да се насладите се на уникални 

морски и пустинни гледки. Островът е лишен от растителност, но пък е посипан с фин, белоснежен 

пясък, заобиколен е от кристална вода в сини нюанси и гледки, които са сякаш нереални. 

Разходката включва две спирки до коралови рифове, възможност за плаж на острова, обяд в 

ресторант на острова, възможност за гмуркане около райските брегове на острова.  

Препоръчваме да носите с Вас: бански, фотоапрат, слънце-защитен лосион шапка, слънчеви 

очила, пари и аква обувки. 

Цената включва: разходка с моторна лодка,обяд на острова ,шезлонги и чадъри. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

  

 



 

 

 

 

Badawya Vip 
Следобедна полудневна екскурзия из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили 

99 лева / 59 лева за дете (2-11,99 г.) 

 

Ще имате възможност да се насладите на разходка с АТВ из пясъчните дюни на Арабската пустиня. 

След разходката с АТВ , приключенеито продължава с възможност за яздене на камила и типично 

ориенталско шоу. 

За тези от Вас ,които са избрали вариант за сутрешна разходка из Арабската пустиня ще бъде 

сервирана вкусна ориенталска закуска. За вечерният вариант на разходката е предвидена романична 

вечеря в ориенталски стил. 

Цената включва: двупосочен трансфер от хотела, разходка с АТВ, езда на камила, ориенталско 

шоу , закуска или вечеря с включени безалкохолни напитки. 

 

Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope. 
99 лева / 59 лева за дете (2-11,99 г.) 

 

Трансфер до пристанището с автобус и качване на лодка с дължина 18 м. 

Лодката с прозрачно дъно ви дава възможност са се насладите на незабравимо плаване над 

неповторими коралови рифове и сред пъстроцветни морски обитатели. 

Цената включва: билет за лодката, двупосочен трансфер, безалкохолна напитка. 

Цената не включва: напитки по време на обяда, разходи от личен характер. 

 

Вечерно шоу – Звук и светлина на Египетските пирамиди в Гиза 
80 лева / 40 лева за дете (2-11,99 г.) 

 

Всеки ден, когато залязва слънцето, оживеният град Кайро и известните пирамиди на платото на 

Гиза на юг от Кайро се поглъщат в тъмнината на нощта, но великото светлинно и звуково шоу 

отново ги подхранва. Макар изминали хиляди години, туристите имат възможност да се потопят във 

величието на египетските пирамиди. Всяко шоу предоставя на зрителите великолепно изживяване, 

сред едно от чудесата на древния свят. В един час шоуто ще разкаже историята на великите фараони, 

техните тайни, легенди и тайни на древната история. 

Цената включва: билет за светлинно шоу, двупосочен трансфер. 

Цената не включва: напитки по време на обяда, разходи от личен характер. 

 

Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу 
99 лева / 59 лева за дете (2-11,99 г.) 

 

Плавайки покрай осветения хоризонт на Кайро, може да се насладите на вечерен круиз с вечеря по 

река Нил на борда на елегантен круизен ресторант, плаващ по най-дългия воден път в света. След 

вечерята се организират на живо развлечения, осигурени от грандиозно танцово и фолклорно шоу. 

Цената включва: Belly dance програма и ориенталско шоу, вечеря на шведска маса, двупосочен 

трансфер. 

Цената НЕ включва: бакшиши и напитки по време на обяд и на вечеря, разходи от личен 

характер. 

 

Забележка: Цените са калкулирани 1$ = 1.57588 BGN по официалният курс на БНБ към дата 

27.03.2018 и могат да бъдат променяни от туроператора при промяна според Закона за Туризма. 
 

 



 

 

 

 

НАСТАНЯВАНЕ В  JAZ AQUAMARINE 5* PREMIUM 

http://www.jaz.travel/hurghada/hotels/jaz-aquamarine.aspx 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Представете си се, живеещи като кралска особа сред пет-звезден разкош на брега на Червено море. 

Хотелът се намира в южната част на курорта Хургада – известен със своите ненадминати 

предложения за гмуркане и уиндсърфинг. 

ХОТЕЛ 

Jaz Aquamarine 5* е голям резорт хотел за отдих и спокойствие, с 18 плувни басейна ( три, от които 

са разположени в непосредствена близост до Jaz Bluemarine), 3 водни парка и множество ресторанти 

и барове. Огромният дворец побира в себе си 1001 луксозни стаи за гости, с множество 

допълнителни услуги и удобства, като румсървиз, коли под наем и лимузини, аптека, доктор на 

повикване, трансфер от и до търговски център Esplanada Mall в Хургада срещу допълнително 

заплащане и АТМ апарати (банкомати). Резервирайки почивка в Jaz Aquamarine 5* имате на свое 

разположение достъп до плажа, пищни съоражение и неспирен нощен живот. 

 

Веригата Jaz hotels доминират в качеството на предлаганите услуги, но Jaz Aquamarine ги отвежда на 

много по-високо ниво. В допълнение към водните паркове, пързалки и плувни басейни, резортът още 

предлага басейни, напълно оборудвани спортен център и вътрешен театър с ежедневни 

представления. Младите гости могат да се насладят на детския клуб, докато възрастните могат да се 

поглезят, прекарвайки по няколко часа ежедневно в СПА центъра. 

СТАИ 

Jaz Aquamarine 5* има огромна колекция от 1001 стаи – по една за всяка Хиляда и една нощ. Има 

различен тип стаи – стаи за двойки за романтично бягство от ежедневието, семейства готови за 

забава и самостоятелни пътници, които биха искали да изследват рифовете. 

Всички стаи са за непушачи, с индивидуален климатик и включват балкон или тераса с прекрасна 

гледка. Стандартните удобства в стаите са: 

 луксозна баня с душ; 

 сателитна телевизия; 

 директен международен телефон; 

 минибар; 

 сешоар; 

 сейф; 

 възможност за приготвяне на чай и кафе 

(еспресо машина). 

 

Стандартните стаи са с размери от 30 м², с максимален капацитет за настаняване до 2 възрастни, с 2 

единични легла и гледка към басейна или градината. 

Супериор стаите са с размери от 38 м², с максимален капацитет за настаняване до 2 възрастни и 1 

дете, с 2 единични легла и гледка към градината, морето или басейна. 

Забележка: Максимум настаняване до 3-ма туриста. 

 

ПЛАЖ 

Собствен и девствен, плажът е оборудван с шезлонги. В близост до него има разположени 2 плувни 

басейна. На място могат да се организират уиндсърф, гмуркане, дълбоководен риболов или яздене на 

камила по пясъка. 

 

 

 

http://www.jaz.travel/hurghada/hotels/jaz-aquamarine.aspx


 

 

 

РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ 

Ресторант Topaz е главният ресторант с пищен бюфет за закуска, обяд и вечеря, включително 

тематични вечери и сладолед. 

Ресторант Four Corners предлага различен тип кухня – Средиземноморска, Азиатска и Италианска. 

Лоби барове – резортът ръководи 2 лоби бара, идеални за студена напитка след активен ден: 

Fayrouz лоби бар; 

Waves лоби бар – отворен 24 часа. 

Снек-барове – пледлагат леки закуски и напитки. Разположени са на стратегически места – в 

близост до басейните и плажа: 

La Perla; 

Paradisio; 

Aquarius. 

А-ла-карт ресторанти – в допълнение към ресторантите на бюфет, хотелът разполага с няколко на 

брой а-ла-карт ресторанта: 

Makai Tukai – Азиатска фюжън кухня, със суши бар и тепаняки; 

Ресторантът на Nino – класическа италианска кухня; 

Ресторант Sofra – апетитна кухня от Близкия Изток; 

Ресторант Corallo – прясня морска храна в съвременна обстановка. 

На разположение на гостите има и заведения за бързо хранене в близост до плажа с леки закуски и 

павилиони за напитки. 

УДОБСТВА 

 Безплатен Wi-Fi интернет на 

обществени места; 

 Избор от търговски обекти; 

 Салон за красота 

 18 плувни басейна, 4 от които са за 

деца; 

 Водни паркове – 3 за възрастни и 1 

изцяло за тинейджъри; 

 22 водни пързалки; 

 Фитнес; 

 Мултифункционални игрища за 

баскетбол, футбол или различни други 

спортове; 

 Тенис корт; 

 Плажен волейбол; 

 Водна топка; 

 Боча; 

 Дартс; 

 СПА център Mivida – разполага с 19 

стаи, включително стаи за двойки и 

Турска хамам баня; 

 Детски клуб за деца от 4-12 години; 

 Театър; 

 Игрална зала за тинейджъри с 17 

Playstation конзоли; 

 Дискотека Fantasia за възрастни. 

 

 

MERCURE CAIRO LE SPHINX HOTEL 5* 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1789-mercure-cairo-le-sphinx-hotel/index.shtml 

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Mercure Cairo Le Sphinx 5* е само на 35 километра от международното летище на Кайро. Хотелът е 

разположен в тучна палмова градина, в подножието на пирамидите и на Сфинкса в Гиза, което дава 

на гостите невероятната възможност да видят едни от най-известните световни забележителности 

съчетано с невероятна почивка. 

СТАИ 

Всички 270 класически и 10 Mercure Privilege стаи имат елегантен интериор в топли нюанси на  

 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1789-mercure-cairo-le-sphinx-hotel/index.shtml


 

 

 

 

маслинено зелено и наситено червено. Гостите имат възможност да бъдат настанени в стая с изглед 

към пирамидите или към тучните градини. Оборудвани са с климатик, телевизия, телефон, радио, 

минибар, сейф и безплатен интернет. 

ХОТЕЛ 

Mercure Cairo има изключително модерен фитнес център, сауна и голяма закрита хидромасажна вана, 

разположена под куполовиден таван. Гостите могат да се отпуснат на шезлонг край открития басейн. 

Рецепцията е денонощна. За децата има специално обосожена площадка за забавления. 

ХРАНЕНЕ 

Ресторант Le Sphinx на покрива сервира ориенталска кухня, а в салон R&J можете да опитате 

различни месни ястия на скара, към които да изберете египетско или френско вино. Закуската може 

да бъде сервирана и в стаята. На територията на хотела се намира La Pyramide bar, където може да се 

насладите на невероятна селекция от местни и междуданордни напитки, коктейли, на фона на 

ориенталска и международна музика. 

ВАЖНО: 
 Минимален брой туристи: 120 души. При неосъществен минимален брой туристи 

туроператорът е длъжен да уведоми 20 дни преди започването на изпълнението на 

туристическия пакет. 

 Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

 Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност. 

 Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт 

минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. 

 Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата. 

 Туроператорът предоставя възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна 

на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма при ЗАД Алианц – България. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР 

 ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на 

изпълнението на туристическия пакет. 

 Когато ПЪТУВАЩИЯТ прекрати договора по горната точка, той е длъжен да заплати на 

ТУРОПЕРАТОРА такса за прекратяване на договора. 

 ПЪТУВАЩИЯТ има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на 

изпълнението на туристиеския пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай 

на неопределими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на 

дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението 

на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. 

 Припрекратяване на договора за туристически пакет съгласно предходната точка, 

ПЪТУВАЩИЯТ има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за 

туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. 

 ПЪТУВАЩИЯТ може да прекрати договора по всяко време преди започването на 

изпълнението на туристическия пакет, след като заплати стандартните разходи за 

прекратяване на договора. 

 ПЪТУВАЩИЯТ дължи такса в размер на първоначалната вноска, ако прекрати договора до 

30 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет. 

 ПЪТУВАЩИЯТ дължи такса в размер на пълната стойност по договора, ако прекрати 

договора в периода между 30 дни преди започване изпълнението на туристическия пакет и 

датата на започване изпълнението на туристическия пакет включително. 


