Гарантирано заминаване всяка седмица!
4 дни / 3 нощувки
ЦЕНИ ОТ 355 ЕВРО С ВКЛЮЧЕНИ ЛЕТИЩНИ ТАКСИ!

Първи ден:
Отпътуване за Родос с директен полет. Пристигане на остров Родос. Трансфер до избрания
хотел и настаняване.
Нощувка.
Втори ден:
Закуска.Свободно време. Възможност за полудневна екскурзия:
Екскурзия до град Линдос (4 часа)
Цена при 2-ма туриста: 40.00 евро на човек – обслужване на английски език
Екскурзията ще започне с пътуване покрай красивите гледки по източното крайбрежие на
Родос към град Линдос. След пристигането ще имате възможност да се разходите или да
наемате „магарешко такси“ до Акропола в Линдос, където ще се наслдаите на обиколка с
професионален екскурзовод (50 минути). Напускайки Акропола, ще имате свободно време
за разходки в града или да се насладите на обяд в местно заведение (не е включено в
цената). На връщане ще спрете в село Архангелос, за да можете да разгледате древното
изкуство на керамичната керамика с възможност за покупки на отлични цени.
Начална точка и крайна точка:
Предлага се трансфер от/до избрания хотел в Родос.
Вечерена обиколка на град Родос с включена вечеря и разходка с лодка (5 часа)
Цена при 2-ма туриста: 100.00 евро на човек – обслужване на английски език
Прекарайте една спокойна вечер по улиците на Родос, разкрийте тайните на този древен
град.
След като ви вземат от вашия хотел, ще се отправите към място извън Средновековния
град, на портата на D ’Amboise. Разходката с вашия екскурзовод започва с влизане в
стария град, по тесните калдъръмени улички, където ще имате възможност да видите
укрепленията, паметниците и архитектурата на града. Ще имате възможност да се
разходите и самостоятелно в даденото ви свободно време, след което ще можете да се
насладите на вечеря в местен ресторант в Стария град. След това се отправяме към
пристанището Мандраки, от където ще се качите на кратък круиз около пристанището на
града.
Начална точка и крайна точка:
Предлага се трансфер от/до избрания хотел в Родос.

Трети ден:
Закуска.Свободно време. Възможност за целодневна екскурзия:
Целодневен круиз около Родос (~ 9 часа)
Цена при 2-ма туриста: 49.00 евро на човек – обслужване на английски език
Чудесна възможност да направите панорамни снимки, докато корабът плава около
източното и южното крайбрежие на Родос. Лодката е оборудвана с бар, тоалетни и бордови
навеси за защита от силното слънце. Първата спирка ще бъде до изумруденозелените води
на плажа Антъни Куин, където е бил заснет филмът "Оръжията на Навароне". Там ще имате
възможност за плуване или шнорхел (около ± 20 минути). Втората спирка за плуване ще
бъде на плажа Цамбика. (приблизително ± 20 минути). Третата спирка ще бъде в залива
Линдос, където ще имате 2 часа и 45 минути, за да разгледате село Линдос, или можете да
се отпуснете и да се насладите на един от най-красивите и известни пясъчни плажове на
остров Родос. Екскурзията не включва екскурзоводско обслужване и беседа на Акропола
Линдос. При желание от ваша страна, можете да отидете самостоятелно до Акропола
(входната такса не е включена в цената на екскурзията).
На връщане ще направите последна кратка спирка за плуване на плаж Стегна ± 20 минути.
Времето и спирките се изчисляват от капитана и зависят от метерологичните условия.
08:45 лодка тръгва от пристанището Мандраки
12:00 пристигане в залива Линдос
14:45 отпътуване от залива Линдос
17:40 пристигане в пристанището Мандраки
Начална точка и крайна точка:
Предлага се трансфер в близост от/до избрания хотел в Родос.
Последен ден:
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения. Трансфер до летището. Отпътуване за
София.
Полетно разписание:
Заминаване от София в 10:10 ч., Кацане в Родос в 14:45 ч.
Заминаване от Родос в 12:15 ч. Кацане в София в 13:50 ч.

Хотел Oktober Downtown Rooms Hotel 3* на база нощувка със закуска или
подобен:
Дати на пътуване:
Възрастен в двойна стая:
Единична стая:
17.07 – 20.07.2021 г.
355 евро / 696 лв
486 евро / 951 лв
24.07 – 27.07.2021 г.
399 евро / 780 лв
564 евро / 1103 лв
31.07 – 03.08.2021 г.
417 евро / 815 лв
582 евро / 1138 лв
07.08 –10.08.2021 г.
402 евро / 785 лв
566 евро / 1107 лв
14.08 – 17.08.2021 г.
391 евро / 765 лв
556 евро / 1088 лв
21.08 – 24.08.2021 г.
391 евро / 765 лв
556 евро / 1087 лв
28.08 – 31.08.2021 г.
401 евро / 785 лв
566 евро / 1107 лв
04.09 – 07.09.2021 г.
397 евро / 776 лв
546 евро / 1068 лв
11.09 – 14.09.2021 г.
386 евро / 755 лв
536 евро / 1048 лв
18.09 – 21.09.2021 г.
397 евро / 776 лв
546 евро / 1068 лв
Хотел Dionysos Hotel 4* на база нощувка със закуска или подобен:
Дати на пътуване:
Възрастен в двойна стая:
Единична стая:
17.07 – 20.07.2021 г.
371 евро / 726 лв
526 евро / 1029 лв
24.07 – 27.07.2021 г.
389 евро / 761 лв
544 евро / 1064 лв
31.07 – 03.08.2021 г.
407 евро / 796 лв
562 евро / 1099 лв
07.08 –10.08.2021 г.
392 евро / 766 лв
547 евро / 1067 лв
14.08 – 17.08.2021 г.
381 евро / 745 лв
536 евро / 1048 лв
21.08 – 24.08.2021 г.
381 евро / 745 лв
536 евро / 1048 лв
28.08 – 31.08.2021 г.
391 евро / 765 лв
546 евро / 1068 лв
04.09 – 07.09.2021 г.
401 евро / 785 лв
556 евро / 1088 лв
11.09 – 14.09.2021 г.
381 евро / 745 лв
536 евро / 1048 лв
18.09 – 21.09.2021 г.
372евро / 726 лв
497 евро / 971 лв
Хотел Mediterranean Hotel 4* на база нощувка със закуска или подобен:
Дати на пътуване:
Възрастен в двойна стая:
Единична стая:
17.07 – 20.07.2021 г.
431 евро / 843 лв
646 евро / 1264 лв
24.07 – 27.07.2021 г.
444 евро / 868 лв
654 евро / 1279 лв
31.07 – 03.08.2021 г.
512 евро / 1001 лв
772 евро / 1510 лв
07.08 –10.08.2021 г.
497 евро / 971 лв
757 евро / 1480 лв
14.08 – 17.08.2021 г.
486 евро / 950 лв
746 евро / 1459 лв
21.08 – 24.08.2021 г.
446 евро / 872 лв
666 евро / 1302 лв
28.08 – 31.08.2021 г.
456 евро / 892 лв
676 евро / 1322 лв
04.09 – 07.09.2021 г.
416 евро / 815 лв
586 евро / 1147 лв
11.09 – 14.09.2021 г.
406 евро / 794 лв
576 евро / 1127 лв
18.09 – 21.09.2021 г.
417 евро / 815 лв
586 евро / 1147 лв
Хотел Semiramis City Hotel 4* на база нощувка със закуска или подобен:
Дати на пътуване:
Възрастен в двойна стая:
Единична стая:
17.07 – 20.07.2021 г.
366 евро / 715 лв
516 евро / 1009 лв
24.07 – 27.07.2021 г.
394 евро / 770 лв
554 евро / 1083 лв
31.07 – 03.08.2021 г.
422 евро / 825 лв
592 евро / 1158 лв
07.08 –10.08.2021 г.
411 евро / 804 лв
586 евро / 1147 лв
14.08 – 17.08.2021 г.
401 евро / 784 лв
576 евро / 1126 лв
21.08 – 24.08.2021 г.
401 евро / 784 лв
576 евро / 1126 лв
28.08 – 31.08.2021 г.
396 евро / 775 лв
556 евро / 1088 лв
04.09 – 07.09.2021 г.
401 евро / 784 лв
576 евро / 1126 лв
11.09 – 14.09.2021 г.
392 евро / 765 лв
546 евро / 1068 лв
18.09 – 21.09.2021 г.
392 евро / 765 лв
546 евро / 1068 лв

Хотел Afandou Bay Resort Suites 5* на база нощувка със закуска и вечеря или
подобен:
Дати на пътуване:
Възрастен в двойна стая:
Единична стая:
17.07 – 20.07.2021 г.
461 евро / 902 лв
706 евро / 1381 лв
24.07 – 27.07.2021 г.
479 евро / 937 лв
724 евро / 1416 лв
31.07 – 03.08.2021 г.
497 евро / 972 лв
742 евро / 1451 лв
07.08 –10.08.2021 г.
481 евро / 941 лв
726 евро / 1420 лв
14.08 – 17.08.2021 г.
471 евро / 921 лв
716 евро / 1400 лв
21.08 – 24.08.2021 г.
471 евро / 921 лв
716 евро / 1400 лв
28.08 – 31.08.2021 г.
481 евро / 941 лв
726 евро / 1420 лв
04.09 – 07.09.2021 г.
491 евро / 961 лв
737 евро / 1441 лв
11.09 – 14.09.2021 г.
467 евро / 912 лв
697 евро / 1362 лв
18.09 – 21.09.2021 г.
452 евро / 883 лв
656 евро / 1284 лв
Хотел Electra Palace Rhodes 5* на база All Inclusive или подобен:
Дати на пътуване:
Възрастен в двойна стая:
Единична стая:
17.07 – 20.07.2021 г.
576 евро / 1127 лв
936 евро / 1831 лв
24.07 – 27.07.2021 г.
659 евро / 1289 лв
1084 евро / 2120 лв
31.07 – 03.08.2021 г.
677 евро / 1324 лв
1102 евро / 2155 лв
07.08 –10.08.2021 г.
662 евро / 1294 лв
1086 евро / 2124 лв
14.08 – 17.08.2021 г.
651 евро / 1273 лв
1076 евро / 2104 лв
21.08 – 24.08.2021 г.
586 евро / 1146 лв
946 евро / 1850 лв
28.08 – 31.08.2021 г.
596 евро / 1166 лв
956 евро / 1870 лв
04.09 – 07.09.2021 г.
606 евро / 1186 лв
966 евро / 1890 лв
11.09 – 14.09.2021 г.
541 евро / 1059 лв
846 евро / 1655 лв
18.09 – 21.09.2021 г.
551 евро / 1078 лв
856 евро / 1675 лв
Забележка: Хотелите са базови. При желание от ваша страна може да предложим и други.
Цената включва:
- самолетен билет София – Родос – София с включени летищни такси с АК Wizz Air;
- включено доплащане за Wizz Priority, което осигурява: чекиране с предимство,
качване на борда с предимство, ръчен багаж под седалката 40 x 30 x 20 cm, малък
куфар до 10 кг 55 x 40 x 23 см;
- предварително избрани места в самолета на специфичните редове в зависимост от
наличността
- 3 нощувки в избрания от вас хотел на съответната база изхранване ;
- трансфер летище – хотел – летище;
- медицинска застраховка с покритие 5000 EUR със ЗД Евроинс;
Цената не включва:
- допълнителни екскурзии;
- доплащане за чекиран багаж – повече информация в офисите на ТО;
- разходи от личен характер;
- PCR тестове на отиване и връщане
- застраховка „Отмяна на пътуване“ със ЗД Евроинс;
Забележка:
*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат от България.
Туроператорът не дава гаранция за осъществяването на всеки един от туровете, заплатен
на място в Родос.
* Място на тръгване и връщане за екскурзиите: от избрания хотел. При заявяване и
заплащане на екскурзиите, ТО ви предоставя точна и детайлна информация за часа на
тръгване
*Компанията си запазва правото за промени в последователността на програмата.

*Пътуването е
подходящо за лица с намалена или ограничена подвижност.
Допълнителните екскурзии НЕ са подходящи за лица с намалена или ограничена
подвижност.
Начин на плащане:
Депозит 50% при записване; доплащане до 20 дни преди датата на отпътуване!
Всички цени се заплащат в лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR. Плащането може да се
извърши в брой, по банков път или с карта. Върху цените не се начислява ДДС.
Необходими документи:
Лична карта, за деца до 18 г. пътуващи с един или без родител – нотариална заверка от
единия или двамата родители! Пътуването е безвизово.
Отрицателен PCR тест направен в България 72 часа преди отпътуването или
сертификат за извършена ваксинация против COVID-19. Задължително изискване
е да са поставени две дози и да са изминали повече от две седмици след
поставянето на втората доза.
Стандартни такси за прекратяване:
Записаните туристи могат да прекратят договора при заплащане на стандартните такси за
прекратяване:
1/ от деня следващ деня на подписване на договора до 65 календарни дни преди датата
на отпътуване - такса в размер на 100 лв. на турист, (ако това не противоречи на
анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети);
2/ от 64 до 30 календарни дни преди датата на отпътуване - 50% от общата цена на
организираното пътуване в лева;
3/ под 30 календарни дни преди датата на отпътуване – 100% от общата цена на
организираното пътуване в лева;
Няма минимален брой туристи за осъществяване на пътуването!
Програмата е гарантирана!
Вид използван транспорт:
 Самолет
 Лек автомобил
*Поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да начислят
т.нар.горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай туроператорът си запазва правото да
променя цената на пътуването с фактическата стойност на горивната такса и тя ще е
дължима за всички резервации за полета, за които тя се начислява, без значение кога те
са направени.
Общи условия на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” – повече информация
можете
да
получите
в
нашите
офиси
или
на
интернет
страницата
ни
Информация и общи условия на застраховка „Отмяна на пътуване” със ЗД „Евроинс” повече информация можете да получите в нашите офиси или на интернет страницата ни
Туроператорът предлага възможност за сключване на допълнителен застрахователен
договор „Отмяна на пътуване” (застраховката възлиза на 1,5 % - 3 % от пакетната цена)
за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване при определени условия.
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97 от
Закона за туризма, с полица №: 03700100003271 на ЗД „Евроинс ” АД.

