УИКЕНД НА О-В КОРФУ
Цени от 385 евро с включени летищни такси!

Гарантирано заминаване всяка седмица!
Самолетна програма
5 дни / 4 нощувки
Програма
Ден 1:
Отпътуване за Закинтос с директен полет в 13:45 ч. Пристигане в Закинтос в 14:55 ч.
Трансфер до избрания хотел. Свободно време. Нощувка.
Ден 2
Закуска.Свободно време. Възможност за допълнителна екскурзия:
Целодневен круиз до Синята лагуна, пещерите и Парга - 50/98 лв. на човек
Ще имате възможността да плувате в кристално чистата вода на „Синята лагуна“, да
посетите морските пещери и един от най-живописните космополитни градчета Парга.
Първата спирка от пътуването е един от най-красивите заливи в Гърция, „Синята лагуна“,
където е заснет и известният филм. Тук ще има време за плуване или гмуркане. Следва
посещение на живописната Парга - богата история, красиви малки улички и улички с
триетажни къщички образуващи амфитеатър под внушителни останки от венециански
замък. Свободно време. Следва качване обратно на круизното корабче и спирка на малък
зелен остров в средата на морето, а именно легендарния Понтикониси, който е
емблематичен за Корфу. На острова се намира църквата на Пантократор, привличаща
голям брой туристи всяка година. Според легендата Понтикониси е бил корабът на Одисей,
който Посейдон трансформира в зелена скала.
Нощувка.
Ден 3:
Закуска. Свободно време. Възможност за допълнителна екскурзия:
Целодневна обиколка на Корфу - 45 евро/ 88 лв. на човек

Тази обиколка ще ви запознае с историята и забележителностите на о-в Корфу. Ще имате
възможността да видите двореца Ахилион ( обиколка на музея с екскурзовод и
разглеждане на градините), посещение на дестилерия, където ще опитате прясно
произведения продукти. Отпътуване за Палеокастрица - посещение на манастир от 13ти
век, следва свободно време за плаж или възможност за качване на лодка до
великолепните пещери. Следва посещение на Бела Виста, за която се твърди че има найспиращите дъха гледки в Корфу е едно от местата в 10-те топ гледки в Европа. Връщане в
хотела.
Нощувка.
Ден 4:
Закуска. Свободно време за плаж и развлечения. Нощувка.
Ден5:
Закуска. Трансфер до летището. Отпътуване за София в 17:05 ч., кацане в София в 18:10
ч.
Край на програмата!
ПЕРИОДИ И ЦЕНИ 2021:
Dassia Beach 2* - закуска

Период на пътуване
16.06 - 20.06.2021
23.06 -27.06.2021
30.06-04.07.2021
07.07-11.07.2021
14.07-18.07.2021
21.07-25.07.2021
28.07-01.08.2021
04.08-08.08.2021
11.08-15.08.2021
18.08-22.08.2021
25.08-29.08.2021
01.09-05.09.2021
08.09-12.09.2021

възрастен в
двойна стая
390€/763 лв.
400€/783 лв.
405€/792 лв.
425€/831 лв.
440€/861 лв.
440€/861 лв.
496€/970 лв.
506€/990 лв.
530€/1037 лв.
500€/978 лв.
454€/888 лв.
430€/841 лв.
425€/832 лв.

единична стая
490€/959 лв.
499€/976 лв.
526€/1029 лв.
550€/1076 лв.
535€/1047 лв.
620€/1213 лв.
686€/1342 лв.
696€/1361 лв.
715€/1399 лв.
690€/1350 лв.
650€/1271 лв.
590€/1154 лв.
585€/1144 лв.

Potamaki beach 3* - закуска

Период на пътуване
16.06 - 20.06.2021
23.06 -27.06.2021
30.06-04.07.2021
07.07-11.07.2021
14.07-18.07.2021
21.07-25.07.2021
28.07-01.08.2021
04.08-08.08.2021
11.08-15.08.2021
18.08-22.08.2021

възрастен в двойна
стая
385€/753 лв.
399€/781 лв.
395€/77 лв.
425€/82 лв.
410€/802 лв.
430€/841 лв.
476€/931 лв.
486€/951 лв.
506€/990 лв.
480€/939 лв.

единична
стая
480€/939 лв.
499€/976 лв.
499€/976 лв.
540€/1056 лв.
540€/ 1056 лв.
555€/ 1086 лв.
600€/1174 лв.
610€/ 1193 лв.
631€/1234 лв.
606€/1186 лв.

25.08-29.08.2021
01.09-05.09.2021
08.09-12.09.2021

440€/861 лв.
420€/822 лв.
415€/812 лв.

565€/1105 лв.
530€/1037 лв.
525€/1027 лв.

Corcyra beach 4* - All Inclusive

Период на пътуване
16.06 - 20.06.2021
23.06 -27.06.2021
30.06-04.07.2021
07.07-11.07.2021
14.07-18.07.2021
21.07-25.07.2021
28.07-01.08.2021
04.08-08.08.2021
11.08-15.08.2021
18.08-22.08.2021
25.08-29.08.2021
01.09-05.09.2021
08.09-12.09.2021

възрастен в двойна
стая
560€/1096 лв.
570€/1115 лв.
590€/1154 лв.
635€/1242 лв.
620€/1213 лв.
690€/1350 лв.
735€/1438 лв.
770€/1506 лв.
791€/1547 лв.
740€/1447 лв.
625€/1222 лв.
654€/1279 лв.
654€/1279 лв.

единична
стая
660€/1291 лв.
670€/1311
695€/1360 лв.
750€/1467 лв.
735€/1438 лв.
850€/1663 лв.
855€/1672 лв.
895€/1751 лв.
916€/1792 лв.
860€/1682 лв.
730€/1428 лв.
730€/1428 лв.
730€/1428 лв.

Забележка:
Хотелите са базови. При желание от ваша страна може да предложим и други.
Цената включва:
-самолетен билет София – Корфу – 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
-4 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:
- ПСР тест, ако е необходим такъв
- допълнителни екскурзии;
- доплащане за чекиран багаж – повече информация в офисите на ТО;
- разходи от личен характер;
- застраховка „Отмяна на пътуване“ със ЗД Евроинс с покритие за COVID-19;
Забележка:
*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат от България. Туроператорът не дава
гаранция за осъществяването на всеки един от туровете, заплатен на място.
*Компанията си запазва правото за промени в последователността на програмата.
* Часовете на полетите подлежат на препотвърждение!
*Пътуването е подходящо за лица с намалена или ограничена подвижност.
Начин на плащане:
Депозит 50% от общата цена на организираното пътуване в лева 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 или по банков път.

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 и без медицински изисквания за
имунизации.
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.
Tакси 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.

