
 

 

3 март в Прага, самолет 

 

 
ПРОГРАМА  

 

ПЪРВИ ДЕН:  

Среща на летище Варна за директен полет на авиокомпания Wizz Air в 06:00 ч. 

за Прага. Кацане в Прага в 07:05 ч. Трансфер до хотела и при възможност 

настаняване в хотел. Програмата продължава с пешеходна обиколка на Прага с 

местен екскурзовод: Храдчани - Пражки храд, който е най-важният символ на 

Бохемия и седалище на Парламента, комплекс от дворци, църкви, базилики, 

кули и градини, грандиозната готическа катедрала "Св. Вит". Ще видим още 

Мала Страна - бароковата църква от XVIII век "Свети Николай", в която по 

време на престоя си в града е свирил Моцарт; Карловият мост с многобройните 

статуи, магазинчета за сувенири, улични музиканти. Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН:  

Закуска. Свободно време или по желание - полудневна екскурзия до Велке 

Поповице и замъка „Конопище”. Посещение на пивоварна „Kozel” във Велке 

Поповице, една от най-старите и известни пивоварни в Чехия. Отпътуване за 

замъка „Конопище” - един от най-значимите в страната замъци, построен през 

XIV век, съхранил невероятна колекция от исторически оръжия, мебели, 

картини и гоблени (не е включена в цената). Връщане в Прага.  

След обяд свободно време или по желание допълнителната екскурзия „Старе 

Место“ - старият градски площад с Кметството и на световноизвестния 

часовник от XIV век, издигнати в чест на придобития тогава статут на кралска 

резиденция. Разходка по Вацлавския площад - център на търговския, обществен 

и културен живот на Прага.  

Вечерта по желание допълнителна екскурзия „Пражка Венеция“ – Разходка с 

корабче по каналите на остров Капма и преминаване под Карловия мост. 

Разходката продължава около 45 минути. 

Нощувка.  

 

ТРЕТИ ДЕН:  

Закуска. Свободно време или възможност за допълнителна еднодневна 

екскурзия до пивоварния завод "Пилзен" и Карлови вари. Историята на 

легендарната марка бира Pilsner Urquell започва в едноименния град през 1842 г. 



 

По време на двучасовото посещение ще се запознаете с историята на най-

голямата и модерна пивоварна в Чехия, ще имате възможност да научите 

подробности за технологията на производство, да дегустирате бира. Таксата за 

вход се заплаща на място – около 180 чешки крони. Съветваме ви да предвидите 

връхна дреха. Екскурзията продължава с обиколка на Карлови Вари – един от 

най-привлекателните курорти в света, невероятна комбинация от лечебна вода, 

природа и старинна архитектура. Обиколка на града - хотел „Термал“, прочутите 

карловарски Колонади, Гейзерът, бароковата църква "Мария Магдалена", хотел 

"Пуб", Руската църква.  

Връщане в Прага. 

Вечерта не пропускайте Пражките бирхалета, защото всичко, което сте чували 

за тях, е вярно. Нощувка.  

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН: 

Закуска. Свободно време. Трансфер от хотела до летището. Полет с Wizz Air в  

07:40 ч. за България. Кацане на летище Варна в 10:40 ч. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  

*Самолетни билети на авиокомпания Wizz Air с включен багаж 10 кг и летищни 

такси; 

*3 нощувки със закуски в хотел 3* в Прага; 

*Пешеходна обиколка на Прага с местен екскурзовод на български език; 

*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:  

*Екскурзия „Старе Место“ – 39,20 лв. (20 евро) при минимум 10 записани 

туристи; 

*Полудневна екскурзия до Велке Поповице и замъка „Конопище” - цена 117,60 

(60 евро) при минимум 10 записани туристи (с включена входна такса и 

трансфер); 

*Еднодневна екскурзия до Карлови Вари – цената е  137,20 лв. (70 евро) при 

минимум 10 записани туристи; 

*Допълнителна екскурзи „Пражка Венеция“  – цена 62,72 лв. (32 евро) при 

минимум 10 записани туристи; 

*Слушалки по време на екскурзоводската програма - цената е 2-3 евро на човек; 

*Входни такси за посещаваните обекти и музеи; 

‐ Пражка картинна галерия - 150 чешки крони  

‐ Музей на Алфонс Муха - 120 чешки крони  



 

‐ Музей на Бедржих Сметана - 120 чешки крони  

*Градски транспорт: 32 чешки крони (еднопосочен билет), 100 чешки крони 

(карта за 24 часа); 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 5000 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! 

*Допълнителните ескурзии се осъществяват според здравните ограничения, 

наложени в съответната държава към конкретната дата на 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; 

*Туроператорът не носи отговорност за отменени от авиокомпаниите полети 

или за промяна на часовете на полетите. За такива промени туристът ще бъде 

уведомен незабавно. 

*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 100 лв. капаро; 

*Доплащане не по-късно от 25 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при група от минимум 15 човека. 

*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 14 дни преди 

датата на отпътуване. 

 



 

ТАКСА ПРЕКАТЯВАНЕ 

*ако прекратяването е до 60 дни преди датата на отпътуване, Потребителят не 

дължи такса прекратяване (ако това не противоречи на анулационните условия 

на авиопревозвача при закупени самолетни билети); 

*ако прекратяването е от 59 до 30 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 20% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 30% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 14 до 10 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 70% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 9 до 3 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 80% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е под 3 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 100% от цената на организираното пътуване в лева. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

*Лична карта или валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца след датата 

на връщане; 

*За деца до 18 год., пътуващи с един 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. 

* Важно: За да влязат в Чехия, туристите от България трябва:  

1. Всички пристигащи от България следва да попълнят предварително 

електронен формуляр на пътуващия и да го представят при поискване на 

граничния пункт. Формулярът може да бъде открит на следния интернет адрес: 

HTTPS://PLF.UZIS.CZ/ 

2. Пристигащите от България в Чехия следва да представят и отрицателен PCR 

тест, направен най-много 72 часа преди пътуването. Не по-рано от 5-я и не по-

късно от 7-я ден след влизане на чешка територия те следва да си направят PCR 

тест. 

3. Изключение от горните задължения се предвижда за ваксинирани граждани, 

които могат да го докажат. 

4. През цялото време, докато са територията на Чешката република, 

пристигащите от България са длъжни да носят предпазни маски в съответствие 



 

с утвърдените стандарти. 

Не се прилагат каквито и да е ограничителни мерки за деца под 12 години.  

 

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. 


