
С КООП ХВП В  ДУБАЙ
на най-голямото изложение
за храни и напитки GULFOOD

ДУБАЙ – 18.02.2018 - 25.02.2018

ПРОГРАМА

Ден 1 (18 Февруари)
Сборен пункт летище София (Терминал 2) в 11:10 ч.Отпътуване от летище
София в 14:10 ч. Пристигане в Дубай в 20:50 ч. Трансфер до хотела.
Настаняване. Нощувка

Ден 2 (19  Февруари)
Закуска. Свободно време за плаж, посещение на изложението или
09:00 *Екскурзия: Обзорна обиколка на Дубай(включена в общата
цена) – продължава около 4 часа и се посещават най-забележителните места в
емирството.

Допълнителна екскурзия: 19:30 Вечеря на Арабска галера
Нощувка.

Ден 3 (20 Февруари)
Закуска. Свободно време за плаж, посещение на изложението или

Допълнителна екскурзия:Открития пазар на Дубай и вечеря на блок маса
Нощувка.

Ден 4 (21 Февруари)
Закуска. Свободно време за плаж, посещение на изложението или

Допълнителна екскурзия: 08:30 Абу Даби –целодневна (с екскурзовод на
български) (8 часа) .
Нощувка.



Ден 5 (22 Февруари)
Закуска. Свободно време за плаж, посещение на изложението или

Допълнителна екскурзия: ВИП ДУБАЙ С ЯХТА - (мин.15 човека)

Допълнителна екскурзия: Бурж Кхалифа и Дубай Мол-заявява се преди
тръгване (часът на тръгване може да бъде променен в зависимост от часа на
посещение на обсерваторията)
Нощувка.

Ден 6 (23 Февруари)
Закуска. Свободно време за плаж или
Допълнителна екскурзия: Miracle Gardens (Цветните градини на Дубай)

Допълнителна екскурзия: 15:30-Сафари в пустинята –с включена вечеря на
блок маса, безалкохолни напитки, яздене на камила,наргиле, рисуване с къна
и програма. Едно екстремно забавление сред  залязващото слънце над
пясъчните дюни.
Нощувка.

Ден 7 (24 Февруари)
Закуска. Свободно време за плаж или

Допълнителна екскурзия: Екскурзия до едно от 7-те емирства Шаржа -
(мин.15 човека)

Допълнителна екскурзия: Обяд в BURJ AL ARAB 7*- Ресторант AL IWAN (обяд
на шведска маса без включени напитки)
Нощувка.

Ден 8 (25 Февруари )
Закуска. Освобождаване на хотела в 07:00 ч.
Трансфер до летище - DXB Дубай за полет до София в 09:40 ч. Пристигане на
летището в София в 13:25 ч.

Хотел: Black Stone Hotel 4* или подобен
Намира се на 5 мин. от метростанция Rigga Metro Station. Намира се на 10
минути с метрото до Изложбения център.
Всяка стая разполага с плоскоекранен телевизор,сателитна телевизия,
климатик и минибар. На теритоята на хотела има и фитнес център. Ресторантът
се намира в лобито на хотела, предлага закуска на бюфет, както и
международна кухня по всеки вкус.

Възрастен в двойна стая - 746 евро /  1460 лв.
Възрастен в единична стая - 1043 евро / 2040 лв.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 валиден задграничен паспорт 6 месеца след датата на влизане в ОАЕ

 моля, носете си визитки необходими за посещението ви на изложението



Пакетната цена  включва:

 Самолетен билет София-Дубай-София
 Една бройка салонен багаж до 7 кг с размер 56/45/25см на борда

на самолета
 Чекиран багаж 20 кг.
 Летищни такси
 Трансфер летище-хотел-летище
 7 нощувки в хотел Blue Stone hotel 4* или подобен
 7 закуски
 Обзорна обиколка на Дубай
 Медицинска застраховка “Помощ при пътуване” за периода с покритие 10

000 евро
 Обслужване на български в Дубай

Пакетната цена НЕ включва:

 допълнителни екскурзии - заявяват се и се заплащат при закупуване
на туристическия пакет

 Регистрация на следния линк - http://www.gulfood.com/и входна такса
за GULFOOD онлайн – около 65 евро за регистрация до 01.02.18 (
по желание ), на място - около 96 евро

 лични разходи
 Такса „Туристически Дирхам” в Дубай - заплаща се

задължително и лично от туриста при настаняване хотела и се
таксува на стая на вечер по:

Blue Stone hotel 4* - AED 15

Необходими документи при записване:
• Задграничен паспорт валиден 6 месеца след датата на
пътуването
• Депозит в размер на 50% от сумата на човек;
• Доплащане до 30 дни преди заминаването

Цената важи при група от 20 човека.
Безплатна анулация до 20.12.2017; пълно плащане до 20.01.2018
Авиопревозвачът има право да промени часовете на полетите, за
което ще бъдете уведомени предварително.

Забележки:

 Посочените пакетни цени са калкулирани при курс на лева спрямо
долара 1 USD = 1.70 лева. В случай, че обменният курс се завиши или
намали с 5 или повече процента, туроператорът си запазва правото да
внесе корекция в общата пакетна цена.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Забележка: Всички допълнителни екскурзии се заявяват в

България!

БУРЖ КХАЛИФА И ДУБАЙ МОЛ – 55 EUR
Посещение на най-високата сграда в света - светкавично бърз асансьор ще ви
отведе за 124 секунди до 124-ти етаж. (Продължителност 4 часа)
Програмата включва: Транспорт от и до хотела
Билет за достъп до обсерваторията на BurjKhalifa
Разходка в DubaiMall - аквариума, ледената пързалка и танцуващите фонтани

САФАРИ В ПУСТИНЯТА – 60 EUR
Начало:14:30-15:00 ч.  Тръгване от лагера: 20:00   Връщане в хотела :21:00-
21:30
Ако желаете да се позабавлявате, това, е възможността, която вие не трябва да
пропуснете! Желанието ви ще ви отведе в мистичната пустиня за да изпита
нещо, което никога няма да забравите. Оставяйки блъсканицата и суматоха на
града, водачът ви ще се отправи към вълнуващото пътешествие сред
заоблените пясъчни дюни в дълбокото сърце на пустиня, вземе. Ще спрем сред
големите дюни, за да се насладим на девствената красота на арабската пустиня
и на опияняващото слънце. След залез, пристигаме в бедуинския лагер, където
ще бъде сервирана вечерята. Вечерта ще завърши с изпълнението на арабски
танци.
Програмата включва:
Транспорт от и до хотела, Сърфиране по дюните, Яздене на камили, Временна
татуировка с къна, Наргилета, Безалкохолни напитки, кафе и чай, Вечеря на
шведска маса, Арабски танци.
Не се препоръчва за бременни жени!

АБУ ДАБИ-ЦЕЛОДНЕВНА  ЕКСКУРЗИЯ -55 EUR (мин.10 човека)
Столицата на ОАЕ е известна с безкрайните петролни богатства и луксозни
сгради. Необходими са ни около 90 мин за да стигнем от Дубай. По пътя
минаваме покрай безкрайни пясъчни дюни и няколко „зелени пояса”,
инициатива на основателя на ОАЕ Н.В. Шейх Зайед. Посещаваме бялата
джамия Шейх Зайед. Пристигайки в Абу Даби, ще се отправим към
крайбрежната улица, където ще ни омае спокойствието на белите пясъци и
луксозните сгради. Ще направим кратък престой в традиционно селище
(HeritageVillage), откъдето се открива панорамна гледка към целият град. Пътя
ни минава и през луксозният хотел EmiratesPalace, построен в типичен арабски
стил. На връщане спираме за снимки и оригинални сувенири от увеселителния
парк FerrariWorldна YasIsland-мястото, където се провежда Формула 1.
Програмата включва: Транспорт от и до хотела, Екскурзовод по програмата

ВЕЧЕРЯ НА АРАБСКА ГАЛЕРА 50 EUR
Отплаване:20:30 ч   Връщане от круиз: 22:30 ч.
Романтична вечеря с любим човек или удоволствието да се насладите на
вечерния бриз? Всичко е възможно по време на круиза на арабска галера по
канала на Дубай - от тунела Шиндага до Дубай голф клуб.
Програмата включва: Двучасова разходка с галера, Континентална вечеря на
блок маса, Безалкохолни напитки, кафе и чай, Транспорт от и до хотела

BURJ AL ARAB 7* Уникалната сграда на хотела е позната по целия свят-
корабното платно достига 321 м и е един от най-високите хотели в света.



Хотела е построен на изкуствен остров, отдалечен на 280 м от сушата и
пленява със своят лукс. пакет „Обяд” - 190 евро, - Ресторант AL IWAN (
обяд) Намира се на ет.2. Арабска кухня морски дарове.

Цената е в евро на човек и включва: трансфер; достъп в хотел Бурдж ал
Араб 7*; достъп до ресторанта; обяд на блок маса (не са включени напитки)

ВИП ДУБАЙ С ЯХТА - 55 EUR (мин.15 човека)
Невероятен панорамен тур на Дубай Марина и Джумейра с яхта. Два часа круиз
с яхта ще ви потопи в приказните отражения на небостъргачите на Дубай
Марина (Dubai Marina), Джумейра Бийч Резиденс (Jumeirah Beach Residence),
изкуствения остров The Palm Jumeirah и луксозния хотел Burj al Arab. Връщаме
се на изходната точка, където имаме време да се порадваме на марината.
Продължителност: 4 часа (2 часа от тях с яхта)
Минимален брой участници:15
Програмата включва:
Транспорт от и до хотела
Разходка с яхта по маршрута
Освежителни напитки и снакс на борда на яхтата

ОТКРИТИЯ ПАЗАР НА ДУБАЙ С ВЕЧЕРЯ НА БЛОК МАСА – 40 евро
Ще ви покажем големия пазар, откъдето търговци от цял свят се снабдяват с
подправки, парфюми, електроника и други стоки. Там се усеща истинската
атмосфера на арабските пазари, където ще може да си купите различни
сувенири. Вечеря на блок маса с голям избор от специалитети (една
безалкохолна напитка).
Програмата включва:
Климатизиран транспорт от и до хотела

Miracle Gardens – 30 евро
С автобус ще се отправим към уникалната цветна градина Miracle Gardens- една
от най-големите цветни градини в света с над 45 милиона цъфнали цветя.
Записана в книгата на рекордите на Гинес за най-дълга стена от цветя, а през
Март 2013 е обявена за най-голямата вертикална цветна градина. Там ще има
свободно време за снимки, разходка, дребни покупки или пълноценна почивка
в многобройните кафенета.

ШАРЖА – 35 евро / 69 лв., (с екскурзовод на български език).( мин. 10
човека )
Посещение на Blue Souq Sharjah Свободно време да се види прекрасната
лагуна в v Al Buheira, най голямата джамия в емирството King Faisal, монумента
на перлите и възможност за пазар в един от най-старите закрити пазари в ОАЕ
Нощувка.
Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, Екскурзовод
по програмата

- Туроператорът запазва правото на промяна при необходимост на
часовете на излитане и/или превозвача, както и на поредността на
провеждане на екскурзиите, като клиентите ще бъдат своевременно
информирани!

- Анулация:
- В случай на отказ от пътуването, фирмата възстановява заплатената сума

при следните удръжки:
• до 60 дни преди датата на отпътуване – без неустойка



• от 59 дни до 31 дни-депозита
• от 30 до 0 дни: 100 % от целия договор

Информация и записване: Виолета Георгиева
София 1000, ул. “Г.С.Раковски”108, офис 605;

тел./факс 02/ 988 05 89; GSM 0889 26 31 09
e-mail: fpim_adv@abv.bg; info@fpim-bg.org

Банковата сметка в лева:

"Бета турс БГ" ООД
Юробанк И Еф Джи България АД
SWIFT BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG13 BPBI 7940 1066 4551 01


