Предколеден СПА уикенд - термите на Букурещ
ПРОГРАМА:
ПЪРВИ ДЕН:
Отпътуване от съответния град в съответния час към Румъния. Преминаване
през българо-румънската граница по Дунав мост – Русе. Пристигане в Букурещ
- града на контрастите, един от най-големите градове в Централна и Източна
Европа, известен още като „Малкия Париж”.
Свободно време в района на парк център Therme Bucuresti или възможност за
посещение Центъра (включва транспорт, не включва входни такси). Парк
център Therme Bucuresti се намира на 15 минути извън Букурещ и разполага не
само с топли басейни, а също и с най-голямата закрита и открита градина в
Румъния, в която има над 800 хиляди растения и стотици видове дървета,
включително и най-голямата плантация на истински палми в Европа. Найзабележителната атракция на комплекса обаче е т.нар. Дърво на живота, което е
един от най-редките ботанически видове в момента и създава усещане за
тропическа ваканция, разположена само на минути от центъра на Букурещ.
Центърът е разделен на три основни зони, всяка от които - с определена тема:
The Palm - както подсказва името, е посветена на релаксация сред 500 палмови
дървета. Това е най-голямата градина от този тип в Европа;
Elysium - предназначена е за термални бани и за тези, които биха искали да се
насладят на приятни масажи;
Galaxy – това е центърът за забавления. Тук можете да се насладите на басейн с
вълни - най-големият в Румъния, или пък да се пуснете по една от многото
пързалки. А когато сте достатъчно уморени, може да спрете за едно питие в
бара край басейна.
Настаняване в хотел в Букурещ. Нощувка.
ВТОРИ ДЕН:
Закуска. Свободно време. Срещу допълнително заплащане - обзорна обиколка
на Букурещ и посещение на Парламента с местен екскурзовод – Триумфалната
арка, Атене, Народния театър, Парламента, Патриархалната катедрала и
двореца, Университета, площада на Патриаршията, църквата „Св. св.
Константин и Елена” с мощите на св. Димитър Басарбовски.
Бонус - Посещение на Музея на селото и народното творчество, по желание
(включва транспорт, не включва входна такса). Това е един от петте подобни
комплекси в света. Разположен край езерото Херастрау, в парковата част на
Букурещ. Етнографския парк разполага с около 300 постройки представящи

бита на различните области на Румъния – с вятърни мелници, дървени църкви,
воденици и къщички - едно почти истинско румънско селце.
Отпътуване за България в късния следобед.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози;
*Една нощувка със закуска в хотел 2*/3* в Букурещ;
*Бонус: Посещение на Музея на селото и народното творчество (без включена
входна такса);
*Посещение на Парк-център Therme Bucuresti (включва транспорт, не включва
входни такси);
*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000
евро към ЗК „Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г.);
*Водач по време на пътуването и престоя.
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
*Обзорна обиколка на Букурещ и посещение на Парламента - 38 лв. (включва
транспорт, екскурзовод на български език, входна такса);
*Входни такси за Музея на селото – 15 леи;
*Входна такса за Парк-комплекс Therme Bucuresti (зона Galaxy - около 49/54 леи
за 3 часа; зона The Palm - около 59/64 леи за 3 часа; зона Elysium - около 79/88
леи за 3 часа); наем на хавлия/халат – 16/24 леи;
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на
отговорност 4000 евро за лица от 70 до 85 години – 2 лв./ден;
*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на
отговорност 4000 евро за лица нa 86 и повече години - 15 лв. за целия период на
туристическата програма;
*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал.
1, т. 14 от Закона за туризма;
*Разходи от личен характер.
ВАЖНО:
*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса
преди отпътуване!
*При някои от допълнителните екскурзии е възможно ползване на градски
транспорт.
*Туроператорът не носи отговорност при промяна на входните такси.
*Музеите изискват документ за самоличност при ползване на намаление.
*Туроператорът си запазва правото да променя последователността на
изпълнение на мероприятията по програмата.

*Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни
документи от страна на туристите или липса на такива;
*Хотелите по програмата могат да бъдат заменени с други от същата или по
висока категория, без предварително уведомяване от страна на туроператора;
*Настаняването в автобуса се осъществява според датата на записване;
*Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на
програмата се счита за отказ от пътуване и туроператорът не носи отговорност
и не възстановява вече заплатените суми.
*Програмата като цяло не е подходяща за лица с ограничена подвижност.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
*Внасяне на 30% капаро;
*Доплащане не по-късно от 20 дни преди заминаване;
*Цената е валидна при група от минимум 40 човека;
Такса прекратяване:
Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко
време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като заплати
на туроператора такса за прекратяване на договора в размер, определен
съобразно момента на прекратяване на договора, както следва:
‐ 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в
срок до 30 дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от
две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет;
‐ 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31
дни след датата на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди
започване на изпълнението на туристическия пакет;
‐ 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от
14 и по-малко дни преди датата на започване на изпълнението на пакета или
неявяване за отпътуване.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
*Лична карта или валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца след датата
на връщане;
*За деца до 18 год., пътуващи с един родител или без родител, нотариална
заверка от единия или двамата родители.
МЕДИЦИНСКИ И ВИЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ:
*Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
*До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина,
Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с

валидна лична карта. До всички останали държави се пътува със задграничен
паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане.
ЗАБЕЛЕЖКА:
Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е
предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване
на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено
или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини,
независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на
сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня
на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен
билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане
(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от
10 дни. Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от
застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването.
Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на
цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или
хотелската резервация.

