
Нова година в Анталия 2022 

 

 

ПРОГРАМА 

ПЪРВИ ДЕН /28.12.2021г./ 

Отпътуване от България. Нощен преход.  

ВТОРИ ДЕН /29.12.2021г./ 

Пристигане в Анталия. Настаняване в хотела. Обяд. Свободно време. Вечеря. Нощувка. 

ТРЕТИ ДЕН /30.12.2021г./ 

Закуска. Свободно време и възможност за допълнителни екскурзии, предлагани и 

заплащани на място. Вечеря. Нощувка. 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН /31.12.2021г./ 

Закуска. Свободно време или възможност за допълнителна екскурзия. 

ГАЛА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕР. Посрещане на празника с много музика, танци и 

изненади! 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!  

Нощувка. 

ПЕТИ ДЕН /01.01.2022г./ 

Късна закуска. Свободно време или възможност за допълнителна екскурзия. Нощувка. 

ШЕСТИ ДЕН /02.01.2022г./ 

Закуска. Освобождаване на стаите до 12.00 ч. Отпътуване за България. 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с луксозен автобус, лицензиран за международни превози; 

*4 нощувки в избрания хотел на съответната база на изхранване; 

*Празнична новогодишна гала вечеря в хотел TUI MAGIC LIFE JACARANDA 5*; 

*При необходимост - попълване на онлайн декларация за HES код; 

*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: 

*Допълнителните екскурзии по желание; 



*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 4000 

евро за лица от 70 до 79 години - 15 лв.; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 4000 

евро за лица от 80 до 85 години - 20 лв.; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 4000 

евро за лица на 86 и повече години - 40 лв. 

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 

от Закона за туризма; 

*Разходи от личен характер. 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 
*Внасяне на 30% капаро; 

*Доплащане не по-късно от 20 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при група от минимум 35 човека; 

*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 7 дни преди датата на 

отпътуване. 

Такса прекратяване: 

-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: 
*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. 

*Всички, желаещи да преминат границата на Турция, следва да представят: 

- отрицателен PCR тест за SARS-Cov-2 не по-стар от 72 часа, или 

- бърз антигенен тест не по-стар от 48 часа, или 

- сертификат за ваксинация срещу COVID-19, ако са изминали не по-малко от 14 дни от 

завършване на ваксинацията, или 

- официален документ, издаден от компетентна институция, че са преболедували 

COVID-19 в рамките на последните 6 месеца преди влизане в страната. 



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. 

 


