С КООП

В КИПЪР

ЛАРНАКА
07 – 12 октомври 2017
6 дни 5 нощувки
Наред с приятните дни за отмора, ще ви осигурим посещение в производствената
база на най-големия производител в Кипър на хлебни и сладкарски изделия
„Зорпас“, а също и в малки фирми, произвеждащи традиционни храни и напитки.
Ден 1 (07 октомври)
Сборен пункт летище София (Терминал 1)в 11:00 ч.Отпътуване от летище София в 13:00ч. Пристигане в
Ларнака в 15:05 ч. Трансфер до хотела. Настаняване, свободно време.
Нощувка.
Ден 2(08 октомври)
Закуска.Отпътуване от хотела за столицата на Кипър, Никозия –
единствената разделена на две столица в света, където ще се проведе
обиколна програма на града с екскурзовод. Ще минем покрай наскоро
реновираната Фамагуста Порта, Архиепископския Дворец и катедратала
Св. Йоан Богослов с четирите големи икони на Джон Корнаро от 18в.
Посещение на предприятие от вашата индустрия.
Минаваме покрай Монумента на Свободата и Венецианските стени
около старата част на града, и продължаваме към Археологически
музей богат на археологически експонати. Тук ще видим безценна
колекция от кипърски антики и предмети на изкуството. Алтеративно може да се отдадете на пазаруване в
централната част. Обяда ще бъде в старата част на града – квартал в сърцето на столицата, с красиви сгради,
магазини и таверни, но и изоставени места след разделянето на Никозия. Минавайки покрай „Зелената
линия“ разделяща турската и гръцката част на града се отправяме към красивото и китно селце Лефкада,
известно с дантелите и сребърната си бижутерия. Връщане в хотела в Ларнака.
Нощувка.
Ден 3(09 октомври)
Закуска.Свободно време.Възможност за допълнителна екскурзия.Нощувка.
Ден 4 (10 октомври)
Закуска.Свободно време.Възможност за допълнителна екскурзия.Нощувка.
Ден 5 (11 октомври)
Закуска.Свободно време. Възможност за допълнителна екскурзия.Нощувка.
Ден 6 (12 октомври)
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Ларнака. Излитане за София в 15:40 ч. Кацане в
София в 18:05 ч.

ВАРИАНТИ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ:
Хотел: AchilleosHotel (или подобен) http://www.achilleoshotel.com/
Хотела е предпочитан както от пътуващите по работа и от туристите заради качествения и удобен престой,
който предлага. Оттук гостите имат лесен достъп до всичко, което този оживен град може да предложи.
Лесен е също така достъпът до места като Музея на фондация Пиердес, Църквата Свети Лазер. Хотела
предлага безплатен Wi-Fiдостъп във всички стаи, 24 – часова рецепция, съхраняване на багаж, паркинг,
велосипеди под наем, библиотека.Само на 50 метра от плажа Финикудес.

Възрастен в двойна стая BB – 575 € /1125 лева за записване до 30.06.2017
Възрастен в единична стая BB-757€/1480 лева
Цената е валидна за резервации и плащане на 50% депозит (депозита е невъзвращаем от момента на
плащането и издаването на билета)!

Цените са на човек и включват:










Самолетен билет София-Ларнака-София
Летищни такси към 20.05.2017 г
Трансфер летище-хотел-летище
5 нощувки в хотела
5 закуски в хотела
5 вечери в хотела
Посещение в столицата Никозия на обект от вашата индустрия и обиколен тур на столицата Никозия с
екскурзовод (В цената не е включен обяд).
Водач при мин 15човека
Медицинска застраховка “Помощ при пътуване” за периода

Пакетнитецени НЕ включват:







такса багаж-голям салонен – 28 лв. в една посока, чекиран до 23 кг. – 64 лв. в едната посока и до 32 кг. –
85 лв. в една посока.
лични разходи
Екскурзия до Лимасол
Екскурзия до планината Тродос и манастира Кикос - Ланя- Платрес – Омодос – и местна винарна с
дегустация на вино.
Екскурзия Ларнака - Лефкара – Катодрис
Целодневна екскурзия до Пафос и Банята на Афродити.

Необходимидокументи:


копие на документ с който ще се пътува – задграничен паспорт или лична карта.

Условия за записване:


депозит от 50 % от общата сума при записване до 30.06.2017




(при записване и заплащане на депозита се издава самолетен билет, който не подлежи на анулация)
доплащане на остатъка- 30 дни преди заминаване
подписване на договор за организирано пътуване с туроператора при записване и внасяне на
депозит

-

Цените са при сформиране на група от мин. 15 човека.

-

Водач на групата при минимум пътуващи 15 човека

-

При неосъществяване на пътуването по програмата ще бъдете уведомени 30 дни преди заминаване.

Туроператорът запазва правото на промяна при необходимост на часовете на излитане, както и на размера
на летищните такси като клиентите ще бъдат своевременно информирани!
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАГАЖА И НЕГОВИТЕ ТАРИФИ
(заявява се при резервация)
Салонен:
1. Малък салонен багаж:
Ако салонният Ви багаж е с размери 42x32x25 см или по-малък, можете да го вземете на борда безплатно.
Той трябва да се побира под седалката пред Вас.
2. Голям салонен багаж: в едната посока е 24 лева на човек.
Ако Вашият салонен багаж е по-голям от размерите на малък салонен багаж, но не надвишава 56x45x25 см,
можете да го вземете на борда срещу такса. Той трябва да се побира в горния багажник. Вие трябва да сте в
състояние да го поставите в горния багажник без чужда помощ.
Полетноразписание:
07.10.2017 г
W6 4437София (SOF) 13:00 ч. → Ларнака (LCA) - 15:05 ч.
12.10.2017 г.
W6 4438Ларнака (LCA) 15:40 ч. → София ( SOF) - 18:05 ч.
Вид използван транспорт:
 Самолет
 Автобус
Анулации:
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 – стойноста на депозита
 от 30 до 0 дни: 100 % от договора
 (депозита е невъзвращаем от момента на плащането и издаването на билета)!

Отмяна от пътуване: ТО предоставя възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на
пътуване” на ЗД Армеец АД, по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране на
пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия,
негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Повече информация в офиса на
фирмата.
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” по смисъла на чл.97 от Закона за
туризма, с полица №: 17 904 1315 0000500638 на ЗАД „Армеец”.

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

Банковатасметка в лева:
"БългерианЕкотуризъмЕйджънси" ООД
Юробанк И ЕфДжиБългария АД
SWIFT BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG13 BPBI 7940 1066 4551 01

