ПРОГРАМА
1 ден

Чартърен полет от София до о-в. Санторини. Посрещане и трансфер до избрания хотел. Свободно
време. Вечеря /с изключение на записаните на пансион само закуска или RO/ и нощувка.
2 ден – 3 ден
Закуска в хотела. Свободно време с възможност за допълнителна екскурзия. Вечеря /с
изключение на записаните на пансион само закуска или RO/ и нощувка.
4 ден
Закуска в хотела и свободно време до трансфера до летище Санторини
AFRODITI VENUS BEACH HOTEL& SPA 4* - от 341 €
IMPERIAL MED ELEGANT HOTEL RESORT & SPA 4* - от 332 €
PORTO PERISSA HOTEL 3* - - от 292 €
NARKISSOS HOTEL 2+* от 266 €
ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ:
 самолетен билет София – Санторини – София с чартърен полет на АК "Bulgaria Air";
 пътнически и летищни такси (в размер на 90 евро на човек към 09.11.2017);
 23 кг чекиран багаж и ръчен багаж до 10 кг и размери 55х40х23 см
 3 нощувки на съответния пансион в избран хотел;
 трансфери летище - хотел - летище;
 медицинска застраховка с покритие 10 000 евро (с Assistance).
ЦЕНИТЕ НЕ ВКЛЮЧВАТ:
 екскурзии по желание (закупуват се на място след пристигане);
 градска такса, която се заплаща директно в хотела (задължителна)*;
 доплащане за медицинска застраховка за 4 дни за лица от 65 до 75 г: 3 евро; за лица от 75 до 80
г: 10 евро;
 горивна такса** - обявява се 21 дни преди полета (доплаща се задължително, в случай че бъде
обявена такава);
 Застраховка "Отмяна на пътуване" - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и
срока на анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава в деня на сключване на
договора, съгласно условията на ''Групама Застраховане'' ЕАД".

*Градска такса - от 01.01.2018г в Гърция се въвежда т.нар. такса "Престой". Тя се
заплаща на място в хотела, а размерът ѝ се определя от неговата категория както
следва:
- 5* хотели - 4 евро /стая/ нощувка;
- 4* хотели - 3 евро /стая/ нощувка;
- 3* хотели - 1,50 евро /стая/ нощувка;
- 2* и 1* хотели хотели - 0,50 евро /стая/ нощувка.

Полетно разписание на 28.04.2018 (възможна е промяна):

София, Терминал 1 - Санторини

10:30 - 14:00

Санторини - София, Терминал 1

13:00 - 14:30

Полетно разписание на 04.05.2018 (възможна е промяна):
София, Терминал 1 - Санторини

10:30 - 14:00

Санторини - София, Терминал 1

13:00 - 14:30

Полетно разписание на 01.05.2018 (възможна е промяна):
Варна - Санторини

10:30 - 12:00

Санторини - Варна

13:00 - 14:30

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
1. Плащания:
- депозит в размер на 250 лева на човек от общата дължима сума на човек при записване;
- доплащане: до 22 дни преди датата на пътуване.

2.Необходими данни за всички пътуващи:
2.1. Три имена на латиница по международен паспорт.
2.2. Единен граждански номер (ЕГН) или дата на раждане, ако лицето е чуждестранен гражданин.
2.3. Номер на паспорт и дата на валидност.
2.4. Забележка, в случай че лицето не е български гражданин.
Пътническите листове се оптимизират в съгласие с новите изисквания за използването на Резервационни
Данни за Пътниците (PNR) и Предварителна Пътническа Информация (API) за чартърните полети. В
България тези промени се регулират от закона за ДАНС, обнародван в ДВ на 23.02.2016г – повече
информация можете да намерите ТУК.
3. Анулационни срокове:
3.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка
е до 45 дни преди датата на пътуването.
3.2. При анулация от 44 до 22 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на изискуемия
депозит, съобразно условията на конкретната програма, но не по-малко от 30% от цената на пътуването.
- Ако направената анулация е от 21 до 10 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 70% от
цената на пътуването.
- Ако направената анулация е 9 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100%

от цената на пътуването.

Цените са валидни за български граждани. Цените за чужди граждани, както и цени при пътуване на
бебета до 2 години се предоставят след запитване за конкретна дата на пътуване, хотел и тип
настаняване. Задължително се заплащат: пътнически и летищни такси и евентуална горивна такса.

**УТОЧНЕНИЕ:
*Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 40. Срок за уведомление за ненабран мин.
брой участници: 10 дни преди датата на отпътуване.
*Цените на самолетните билети в тези оферти са калкулирани при следните цени на горивата: София: 500
долара на тон; Санторини: 500 долара на тон и при валутен курс 1 Eur = 1,15 USD. Поради постоянно
променящите се цени на горивата и валутния курс USD / EUR авиокомпаниите могат да начислят т.нар.
горивна такса (fuel surcharge).
*Промоционалните цени за ранни записвания, ако има такива, са валидни при записване и авансово
плащане от 250 лева до изтичане на валидността на съответната оферта и доплащане до 22 дни преди
датата на пътуване. След изтичане на срока за валидност на офертат НЕ СЕ ДОПУСКАТ НИКАКВИ
ПРОМЕНИ ПО НАПРАВЕНИТЕ РЕЗЕРВАЦИИ (например промяна на имена, период, тип настаняване и
т.н), в противен случай резервациите ще се калкулират по стандартните цени за съответния хотел и дата
на полет. При евентуални анулации на резервации по тези оферти се съблюдават условията на

договора. Промоцията за ранни записвания за отделни хотели може да бъде прекратена и преди
посочения срок на действие в случай на изчерпване на предвидения за продажба по ранни
записвания брой стаи в тези хотели.

