КОРФУ
ИЗУМРУДЕНАТА ПЕРЛА НА ЙОНИЙСКО МОРЕ

MARE BLUE BEACH RESORT 4*
ДИРЕКТЕН ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ

8 дни/ 7 нощувки
Всичко необходимо за една вълшебна ваканция е тук и е включено в цената на Mareblue Beach
4* LUX – плаж с чадъри, шезлонги и куп забавления.
ИЗХРАНВАНЕ НА БАЗА ALL INCLUSIVE
ДАТА

ЧОВЕК В
ДВОЙНА СТАЯ

06.08-13.08
13.08-20.08
20.08-27.08
27.08-03.09
03.09-10.09
10.09-17.09
17.09-24.09
24.09-01.10
01.10-08.10

1989
1989
1989
1902
1686
1686
1636
1511
1511

ЕДИНИЧНА СТАЯ

ТРЕТИ
ВЪЗРАСТЕН

3300
3300
3300
3105
2594
2594
2503
2275
2275
ЦЕНАТА Е В ЛЕВА, НА ЧОВЕК

1525
1525
1525
1465
1314
1314
1279
1191
1191

1 – ВО/ 2 - РО
ДЕТЕ 2 – 11.99 г.

444
444
444
444
444
444
444
444
444

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА

Самолетен билет с директен чартърен полет
Допълнителни екскурзии
на авиокомпания Bulgarian Air Charter;
Входни такси и билети за посещаваните
обекти
Самолетен билет с директен чартърен полет
на авиокомпания Bulgaria Air;
Плажни кърпи и кърпи на басейна – около 2
Регистриран 20 кг багаж и 10 кг ръчен багаж с
евро на ден и 2 евро първоначален депозит,
който се връща на клиентите;
размери 55/40/23 см;
Летищни такси
Шезлонг и чадър на плажа – 7 евро на ден
7 нощувки на база All Inclusive в стандартна
(пакет: 2 шезлонга и 1 чадър);
стая с балкон и изглед море
Застрахователни суми и премии, и
административни такси при доплащане за
Безплатен Wi – Fi интернет
застраховка “Отмяна на пътуване” (по
Чадъри и шезлонги при басейна
желание на клиента) за сумата на пакета
Трансфер летище – хотел - летище
над 1000 лв. е 8,00 лв. от страна на
Представител на туроператора с бълг. език;
индивидуален клиент от ЗАД „БУЛСТРАД
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро ВИЕНА ИНШУЪРЪНС ГРУП“.
и асистънс с ДЗИ;
Включена застраховка ОТМЯНА НА
ПЪТУВАНЕ с покритие за първите 1000 лв. на
човек от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУЪРЪНС ГРУП“.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са калкулирани с
параметри 400$/ тон;
Общинска такса –заплаща се на рецепция и се определя и променя едностранно, без
предупреждение от местната общинска администрация;
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.
ЦЕНА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ,ВХОДНИ ТАКСИ И БИЛЕТИ
ДЕЦА 2-12г.
ВЪЗР.
Целодневна обзорна екскурзия гр. Корфу и дворецът Ахилион – Канони
Целодневна екскурзия до Канала на любовта в Сидари и Палеокастрица
Целодневна екскурзия до Албания – Саранда, Бутринт и Ксамил
Целодневен круиз до островите Паксос и Антипаксос
Целодневен круиз до Синята лагуна и Сивота с възможност за гмуркане
Входна такса за двореца „Ахилион“
Входна такса за Старата крепост
Входна такса за Бутринт
Билет за разходката с лодка
Билет за разходка с корабче с прозрачно дъно

35 лв
32 лв
180 лв
35 лв
45 лв
5€
6€
4–5€
10 €
8€

70 лв
65 лв
70 лв
75 лв

15 €

ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ НА BULGARIA AIR CHARTER
ДЕСТИНАЦИЯ
ИЗЛИТА
КАЦА
СОФИЯ - КОРФУ
17:00
18:20
КОРФУ - СОФИЯ
19:10
20:30
Авиокомпанията си запазва правото да прави промени в полетното разписание.
Трансфер летище – хотел – летище - продължителност около 45 минути на посока от Корфу до
хотелите с автобус 3*/4*.

ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ НА BULGARIA AIR от 16.07 до 20.08.2020
ДЕСТИНАЦИЯ
ИЗЛИТА
КАЦА
СОФИЯ - КОРФУ
17:00
18:20
КОРФУ - СОФИЯ
19:10
20:30
Авиокомпанията си запазва правото да прави промени в полетното разписание.
Трансфер летище – хотел – летище - продължителност около 45 минути на посока от Корфу до
хотелите с автобус 3*/4*.

РЕЗЕРВАЦИИ:
Първоначална вноска: 350 лв при подписване на договора.
Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на пътуване.

ПРОГРАМА
ПЪРВИ ДЕН
Полет от България до Корфу. Излитане от летище София с директен чартърен полет София –
Корфу. Кацане и трансфер до избрания хотел. Продължителност на трансфера – около 45 минути.
Настаняване. Свободно време. Вечеря. Нощувка.
ВТОРИ ДЕН
Закуска. Информационна среща с Вашия представител на място. Свободен ден за плаж и почивка.
Нощувка.
ТРЕТИ ДЕН
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия, по
желание: Целодневна обзорна екскурзия – гр. Корфу – двореца Ахилион – Канони. Връщане в
хотела. Вечеря. Нощувка.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия, по
желание: Целодневна екскурзия до Канала на любовта в Сидари и Палеокастрица. Връщане в
хотела. Вечеря. Нощувка.
ПЕТИ ДЕН
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия, по
желание: Целодневна екскурзия до Албания – Саранда, Бутринт и Ксамил. Връщане в хотела.
Вечеря. Нощувка.
ШЕСТИ ДЕН
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия, по
желание: Целодневна екскурзия до островите Паксос и Антипаксос. Връщане в хотела. Вечеря.
Нощувка.

СЕДМИ ДЕН
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или възможност за допълнителна екскурзия, по
желание: Целодневна екскурзия до Синята лагуна и Сивота с възможност за гмуркане. Връщане в
хотела. Вечеря. Нощувка.
ОСМИ ДЕН
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището. Излитане от летище Корфу с директен
чартърен полет Корфу – София.

MAREBLUE BEACH HOTEL 4*
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Хотелският комплекс се намира в Перихея. Международно летище Корфу е разположено на
разстояние 40 километра от хотела.
Хотелът е заобиколен от зеленина и представлява прекрасно място за лятна почивка в
близост до морския бряг
ХОТЕЛ
В хотелския комплекс на разположение на гостите са три плувни басейна, игрища за
футбол, баскетбол и тенис. Хотелът разполага със съоръжения за водни спортове като
гмуркане, шнорхелинг и детски клуб за деца от 4 до 12 годишна възраст. За децата се
предлагат детски менюта и високи столчета за хранене на малки деца.
Аниматорски екип организира шоу програми и състезания за развлечение на гостите както
през деня, така и вечерта.
СПА центърът предлага различни процедури за релакс, масажи, сауна, парна баня и турска
баня.
Хотелът разполага с магазин и възможност за наемане на кола. При заявка се предлага
летищен трансфер.
*Шезлонги и чадъри на басейна са безплатни. Консумацията на храни и напитки се заплаща
допълнително. Шезлонгите и чадъри на плажа се заплащат по 7 евро на ден за пакет 2
шезлонга и 1 чадър.
Ресторант
Масаж ;
Снекбар
СПА център;
Бар
Сауна;
Кафене
Плаж на първа линия;
Басейн
Аниматори;
СПА/зона за релакс
Магазин;
Плажни чадъри
Тенис на маса;
Открит плувен басейн
Билярд.
СТАИ
Комплексът разполага с просторни стаи и апартаменти. Стаите са двойни, супериорни,
делукс и фамилни с площ 28 кв.м. Подходящи са за настаняване на трима души или на двама
възрастни с две деца. Апартаментите са с площ 52 кв.м и са подходящи за настаняване на
петима души. При необходимост се предоставя бебешка кошарка.
Стаите са обзаведени с модерни мебели предимно в светли цветове.
За удобство на гостите в стаите има следните удобства и услуги: сешоар, мини бар,
румсървис, душ, сейф, сателитна телевизия, електрическа кана за горещи напитки,
климатик, телефо.
За пълноценната почивка на гостите е подсигурен достъп до безжичен интернет и много
други удобства и услуги.

РЕСТОРАНТИ И БАРОВЕ
Ресторантите в хотела предлагат вкусна и разнообразна храна.
MB RESTAURANT е основния ресторант в който се сервира закуска, обяд и вечеря. Тук се
предлага и храна специално приготвена за деца, за вегетарианци и за хора с афинитет към
здравословния начин на живот. Концепцията на хотела е да удовлетвори желанията и
предпочитанията на своите клинети.
Гостите могат да похапнат и в пицарията на хотела PIZZERIA FAMIGLIA ROKA.
OLIVES A LA CARTE RESTAURANT предлага подбрани ястия за своите клиенти. От
ресторанта се открива невероятна гледка към залива Свети Спиридон
Баровете в хотела предлагат чай, кафе, фрешове, коктейли, безалкохолни и алкохолни
напитки и леки закуски.
ВАЖНО
До студиото за красота може да се достигне с организиран транспорт от хотела.
Фитнес салона се намира извън хотела, но до него има транспорт, няколко пъти дневно.
Тематични вечери, като Гръцка вечер или вечери с международни танци. Вечерите се
организират и изпълняват от професионален персонал и в определени периоди.
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 или
лична карта минимум 6 месеца след датата на влизане в страната.
Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата.
УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
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 туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на
непреодолими 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.
При прекратяване 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.

