ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ОБВЪРЗВАНЕ НА ПОТРEБИТЕЛЯ С ДОГОВОР ЗА
ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ ИЛИ ОТ ВСЯКА ДРУГА СЪОТВЕТСТВАЩА ОФЕРТА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ
ПАКЕТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.82, ал.1 т.1-9 ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА
Екскурзия Македонски приказки и магията на Рупите – 2020
Автобусна програма 4 дни/3 нощувки
Първи ден - Добрич – Варна – Рилски манастир – Рупите – Сандански
Очакваме Ви, заредени с добро настроение в гр. Добрич /*часът и мястото на отпътуване – подлежи на уточнение/.
Отпътуваме сутринта по маршрут: Варна – Шумен – В. Търново - София – Рилски манастир. Редовни почивки път и
пристигане в следобедните часове. Разглеждане на Рилски манастир, който е най-яркият образец на българското
църковно изкуство и архитектура и е под закрилата на ЮНЕСКО. Създаването му е свързано с живота на българския
светец Иван Рилски, който е роден в края на IX век в село Скрино. Църквата "Рождество Богородично" с чудотворната
икона на Дева Мария и изящно украсения иконостас, манастирският музей и Хрельовата кула са само част от безценното
културно наследство, съхранено тук, което ще имате възможност да видите. След Рилският манастир се отправяме към
свещената местност Рупите, където известната българска пророчица и лечителка Баба Ванга построява храм-паметника
„Света Петка Българска”, превърнал се в място за поклонение на хиляди хора. Продължаваме към града, който
съществува още от времето на траките. В древността носи името Медиус. По-късно римляните наричат това място
Дезудава, но най-популярно от старите му имена е Свети Врач в памет на двамата братя Козма и Дамян. Това име
градът носи до 1947, когато е преименуван на Сандански в чест на Яне Сандански.
Настаняване в хотела. По желание - вечеря с доплащане. Нощувка.
Втори ден - Сандански - Битоля – Охрид
Закуска. Продължаване за Битоля - втори по големина град в Северна Македония, разположен в южната част на
долината Пелагония, заобиколен от планините Баба (Пелистер) и Нидже, където преминава и буйната планинска река
Драгор. Основан от Филип II Македонски, той и е един от най - старите градове. Името на града произхожда от
старославянската дума Orbitel, означаваща обител (манастир), заради многобройните манастири и църкви. С годините,
когато се забравя значението на думата, „о"-то отпада и така се стига до днешна Битоля. В периода 1016-1018 г. Битоля е
столица на България. Впечатляващи в града са няколкото църкви, както и паметници от османския период. Битоля е сред
градовете, които са пример за мирното съжителстване на различните религиозни групи. Кратка пешеходна разходка:
католическата църква Св.Богородица, Бялата джамия, строена от прочутия майстор Синан, храма Св. Димитър
Мироточиви Чудотворец, Часовниковата кула (Саат кула) – символ на града, старата чаршия (безистена). Отпътуване за
Охрид - град, съчетал в себе си вековна историческа традиция, невероятната красота на Охридското езеро и
изключителното гостоприемство на своите жители. Днес градът е истинска туристическа перла на Република
Македония. Настаняване в хотела. По желание: вечеря в ресторанта на хотела, с доплащане. Нощувка.
Трети ден - : Охрид - Манастира Свети Наум - *Заливът на коските – Билянините извори - Охрид и старият град
– Разходка с корабче – Македонска вечер с жива музика
Закуска. Фотопауза при "Заливът на коските" и посещение на възстановката на наколно селище - музей на водата,
който набра голяма популярност в района на Охрид. Посещение на Музея на Водата /входна такса/.
Отпътуване за манастира „Свети Наум“ /входна такса/. Манастирът е разположен на 30 км. от Охрид, почти на
границата с Албания, на брега на Охридското езеро. Пътят минава по живописен маршрут – селата Св. Стефан, Пещани,
Трапейца, Любанища и националния парк Галичица. Това свято място датира от края на 9 век, а негов основател е
ученикът на Св. Кирил и Методий - Св. Наум. През вековете манастирът е преустройван няколко пъти, поради това
сегашният му архитектурен облик е уникален. Там се пазят мощите на светеца. Разглеждаме църквата "Св. Св. Архангел
Михаил и Гавраил" и параклиса "Св. Петка" със светена вода. Освен с изключителните природни красоти, районът е
известен и като "Меката на Охридския бисер".
БОНУС: Следва една от най-големите забележителности до Охрид - Билянини извори. С тях се свързват редица
легенди, най-известната, от които е тази за любовта между цар Самуил и красивата девойка Биляна. Според поверие, ако
се обиколи три пъти езерцето, човек остава дълго време млад!
Туристическа обиколка на стария град Охрид с местен екскурзовод, включена в цената: площада и пристана на града,
църквите "Св. Йоан Канео", "Св. Панталеймон”, където се намират мощите на Климент Охридски /входна такса/,
Самуилова крепост /входна такса/, църквата "Св. Богородица Перивлепта", античният театър, църквата "Св. София"
/входна такса/. Ще минем и през градската чаршия, където ще имате възможност да посетите малките дюкянчета и да
закупите оригинални охридски перли. Ще надникнем и в работилницата за ръчно изработване на пергамент, от където
също ще имате възможност за закупуване на сувенири. Свободно време за разходка, обяд, самостоятелно разглеждане на
центъра на града. /около 3ч./
По желание: Следва разходка с корабче по Охридското езеро. Елате с нас, за да разберете „Защо езерото не замръзва?“
Това е най-старото езеро в Европа - на 3 млн. години и е толкова дълбоко (288 м), че е оцеляло и по време на
ледниковата епоха. Някои от рибите в Охридското езеро не се срещат никъде по света, като летницата (охридската
пъстърва). Месото на тази риба е червено през зимата и бяло през лятото и затова тя е била любим деликатес още от
римско време.

Рядко ще намерите толкова бистри води и такава красива гледка. Охридското езеро е обградено отвсякъде от планини и
от град Охрид се открива невероятна панорама към албанските брегове. Навътре в езерото са закотвени много рибарски
лодки и правят пейзажа по-жив и приятен.
По желание: Вечеря - македонска вечер с жива музика. Нощувка.
Четвърти ден - Охрид – Скопие – София – Варна – Добрич
Закуска. Отпътуване към столицата на Северна Македония – Скопие. Ще имаме възможност да разгледаме новия център
на града с многобройните паметници на проекта "Скопие 2014", паметника "Воин на кон" с фонтаните, музея на Майка
Тереза, Каменния мост, стария квартал Вароша – скопската чаршия с многобройните занаятчийски дюкяни, магазини и
сладкарници, църквата "Свети Спас" със саркофага на Гоце Делчев /входна такса/. Обиколка с местен екскурзовод
включена в цената. Свободно време за разходка и самостоятелно разглеждане на центъра на града. /около 2ч.30/
Отпътуване за България. Редовни почивки по път. Пристигане около полунощ.
Цената е на човек в двойна / тройна стая и включва:
 Комфортно пътуване с луксозни туристически автобуси за международен превоз (климатик, видеосистема);
 1 нощувка със закуска в гр. Сандански;
 2 нощувки, 2 закуски в изпитан и проверен хотел 3* с добра локация в Охрид;
 Туристическа програма в Охрид, Скопие, Струга с местни македонски екскурзоводи;
 Посещение на Рилски манастир, Рупите, Битоля, Охрид, Скопие с пълно екскурзоводско обслужване от
лицензиран бълг. гид ;
 Водач от агенцията;
 Медицинска застраховка ЗАД Армеец с покритие 5000 евро за лица до 68г.;
Пътни и гранични такси
Цената не включва:
 Входни такси за обектите: Заливът на коските/Музей на водата – 4лв; Манастирът Св. Наум – 4лв; Св. Климент
Охридски – 4лв, Самуилова крепост - 2лв; църквата "Св. София" – 4лв;
* Туроператора си запазва правото за промяна на реда на провеждане на мероприятията спрямо работното
време на обектите и възможността за осъществяването им. Цените за входните такси на обектите са
ориентировъчни и могат да претърпят промени
 Вечери в Сандански – в допълнение;
 Разходка с корабче по Охридското езеро / 2 часа/ – 15 лева;
 Вечеря в ресторанта на хотела в Охрид – по меню, без включени напитки – 10 евро /първа вечер/;
 Вечеря в ресторанта на хотела в Охрид с македонски оркестър – 15 евро /втора вечер/;
Доплащане:
 Задължително доплащане за застраховка за лица на възраст над 69 г. в размер на 5 лв.
 Единична стая – 80лв;
Условия за записване и плащане при стандартни цени:
Минимален брой плащащи туристи: 30 души;
Срок за уведомление от страна на агенцията за неосъществяване на екскурзията поради несъбран минимален
брой туристи – 7 дни преди датата на отпътуване;

Резервация: Необходими са три имена на латиница по ЛК, ЕГН;

Депозит: 150 лева до 3 дни от резервацията. Доплащане до 10 работни дни преди отпътуване;

Плащането се извършва в лева, в брой или по банков път и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на
плащането
2. Условия за записване и плащане при цени с включени отстъпки за ранно записване, промоции и оферти в
последната минута:
• Ранните записвания, промоциите и офертите в последната минута са валидни при резервация и плащане, направени
в рамките на обявените дати, срокове и условия.
3. Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 30 човека.
4. Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи:
а) 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност,
по-голяма от 6 дни;
б) 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от
два до 6 дни;
в) 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност,
по-малка от два дни.
6. Необходими документи за пътуване:
 Лична карта или задграничен паспорт с валидност мин. 6 месеца от пътуването;
 Деца под 18 годишна възраст пътуващи с единия родител е необходимо да представят нотариално заверено
пълномощно за съгласието от непътуващия с групата родител на български език.
Допълнителна информация: Валута: 1 EUR= 61,38 MKD (денари)
1.



7. Визов режим: няма изисквания за визи.
8. Място, дата и часове на отпътуване:
• Датите на отпътуване са обявени в офертите.
• Тръгване – уточнение допълнително
• По време на пътуването се правят почивки на предвидените за целта места на всеки 1,5 – 2,5 часа.
• Туроператорът си запазва правото да промени часа на тръгване и превозвача, при настъпване на обективни
причини, които налагат това и са извън неговата воля.
9. Права на потребителите:
• Потребителят има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което
отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, само след като е отправил писмено
предизвестие до Туроператора на адреса за кореспонденция с писмо с обратна разписка, получено от Туроператора в
срок не по - късно от 7 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Лицето, което прехвърля, и
лицето, на което се прехвърля договора за туристически пакет, са солидарно отговорни за заплащане на оставащата
част от сумата по договора, ако има такава и на всички допълнителни такси, налози или други допълнителни
разходи, произтичащи от прехвърлянето. Туроператорът информира лицето, което прехвърля туристическия пакет,
за действителните си разходи, във връзка с прехвърлянето.
• При резервация с включени отстъпки за ранно записване Потребителят има право да смени датата на пътуване или
да преотстъпи своето пътуване на трето лице в срок до 7 дни, считано от датата на сключване на договора, с писмено
предизвестие, връчено до Туроператора по реда и условията на ал.4. При неспазване на посочения срок, съответно
след изтичане на същия, смяната на датата на пътуване или преотстъпване правата на трето лице се заплащат от
потребителя, съгласно валидните в момента на смяната цени и условия.
• Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в срок до 3 (три) дни от
датата на записване и заплащане на депозит.
• При резервации по пакет „ранно записване“ в случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на
пътуване, след указания срок от 7 (седем) дни от датата на записване, Потребителят резервирал и заплатил пакет за
„ранно записване” губи 100 % (сто процента) от внесената сума.
• Резервацията се счита за валидна само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде
потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за
настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да изиска да му бъде
възстановен заплатения депозит.
10. Общи условия:
• Медицинската застраховка по туристическите пакети е на ЗАД „Армеец”. Съгласно Общите условия по
застраховката „Помощ при пътуване” при необходимост от медицинска помощ, Застрахованият лично или чрез
упълномощено от него медицинско или друго лице, е длъжен незабавно да се свърже с Асистанс компанията
"КОРИС БЪЛГАРИЯ" ООД на тел. +359 2 90 30 130, еmail: operations@coris.bg и да предаде необходимата
информация на български или английски език. В случай, че Застрахованият не изпълни това задължение и не
уведоми Асистанс компанията, като при това самостоятелно или чрез друго лице организира оказването на
медицинска помощ, при предявяване на претенция към Застрахователя след завръщането си в България, той му
възстановява разходи до 100 (сто) Евро, независимо от размера на действително извършените такива и при условие,
че събитието е покрито по условията на застраховката.
• Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена и заплатена резервация по
обявените за всеки хотел срокове и условия.
• При настаняването в стаи тип – тройни (TRPL), както и двойни с допълнително легло (DBL + ex. bed), не се
гарантират 3 редовни легла.
• При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL + 1 chd; DBL + 2 chd), третото и четвъртото легло винаги са
допълнителни, тип разтегателни.
• Стаи тип PROMO и ECONOMY са с по-ниска цена. Те са с по-малък размер от стандартните стаи, с крайно
местоположение на територията на хотела, на приземен етаж, без балкон или тераса, с малка баня и различно
обзавеждане.
• Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите до 12:00 ч. в деня на
отпътуване, освен в случаите, когато в хотела не е указано друго. В деня на пристигане (преди 14:00ч.) и на
напускане (след 12:00 ч.) услугите в хотелите се ползват срещу заплащане, включително храни и напитки.
• Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на пътуването или престоя в
съответния хотел.
• Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на допълнителните услуги на територията на
хотела.
• Туроператорът и местните партньори могат да оказват съдействие в случай на нужда от медицинска помощ, но не
носят отговорност при неспазване на общите условия на застрахователя от страна на потребителя.
• Лица, пътуващи с един родител или без родители, представят освен международен паспорт, нотариално заверена
декларация от единия или от двамата родители и акт за раждане на децата, както и копие от него.
• При несъвпадащи фамилии на децата и родителите, пред граничните власти се представят освен международните
паспорти и акт за раждане на децата, както и копие от него.

ТУРОПЕРАТОР ЕРТУРС ЕООД има сключен застрахователен договор по чл. 97 ал. 1 от ЗТ с полица №
7500190000284/2019г. на „ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ “ ЕАД, с адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 47А, блок V,
eт. 3, София, ЕИК BG131421443, тел. 0700 12 332.

Дата:……………………………

Подпис:…………………………………

