НОВА ГОДИНА В ДУБАЙ
НОВОГОДИШНА ЧАРТЪРНА ПРОГРАМА с 5 НОЩУВКИ
ТРЪГВАНЕ ОТ СОФИЯ И ВАРНА
29 декември 2020 – 03 януари 2021г.
ДЕН 1 (29 ДЕКЕМВРИ)

ПРОГРАМА

Излитане от летище Варна в 06:00 ч. и излитане от летище София в 08:00 ч. с
чартърен полет EAF201 за Обединени Арабски Емирства. Кацане в ОАЕ, летище
Шаржа в 15:00 ч. и трансфер до избрания хотел (около 45 минути). Настаняване.
Свободно време за почивка.
Вечерта опция за двучасов круиз на традиционно арабско корабче с вечеря по
новия Дубайски канал до Бизнес бей и Даунтаун Дубай (Цена: €70.00, дете:
€50.00) Начален час: 19:00. Продължителност: 2 часа
ДЕН 2 (30 ДЕКЕМВРИ)

Закуска.
Панорамна обиколка на емирството с екскурзовод на български език.
Продължителност: 4 часа
Екскурзията ще Ви даде възможност да се запознаете с най-интересните
забележителности в Дубай докато екскурзоводът ви разказва за историята на
емирството, новите проекти и факти от живота на местното население. Ще
започнем с посещение на Рамката (The Frame). Dubai Frame е висока 150 метра и
широка 93 метра, изградена така, че да прилича на огромна рамка на картина,
през която могат да се видят забележителности, представляващи модерен Дубай
като Emirates Towers и Burj Khalifa.
Продължаваме с посещение на Дубайския исторически музей с восъчни фигури,
където е показано цялото развитие на Дубай от времето на бедуините, ловците на
бисери и пиратите от Персийския залив до съвременния мегаполис. Сградата
контрастира с модерните небостъргачи, представяйки автентичната местна
архитектура. Ще имате възможността да се запознаете с експонати от
историческото и културно наследство по тези земи.
Следва булеварда с небостъргачите Шейх Заид Роуд - ще минем покрай Емирейтс
мол, в който се намира закритата ски писта, Dubai Media City и Dubai Internet City с
офисите на водещи световни медийни и софтуерни компании.
Ще продължим към хотел Атлантис, пътувайки по “стъблото” на Палмата
Джумейра, първият от трите изкуствени острова с формата на палма. Фотопаузата пред емблематичния хотел Бурж ал Араб 7*, построен във формата на
корабно платно навътре в морето.
Завършваме с посещение на Дубай Марина – квартал на бъдещето с много
небостъргачи и най-известното яхтено пристанище.

Вечерта опция за екскурзия: Global Village (Глобъл Вилидж) (Цена: 35.00 евро)
Начален час: 18:30. Продължителност: 4 часа
Global Village има амбицията за ви запознае с културата на целия свят- над 30
павилиона от 75 различни страни, кафенета и ресторантчета разположени около

канал с грандиозни алеи за разходки. Посетителите се забавляват с изпълнения
на живо и концерти, вкусни международни ястия, автентични занаяти, стоки и
сувенири от различните страни.
Нощувка.
ДЕН 3 (31 ДЕКЕМВРИ)
Закуска. Свободно време за плаж, шопинг и развлечения.
Сутринта опция за: Цветните градини и Мадинат Джумейра - (Цена: €45.00,
дете: €40.00) Начален час: 08:30. Продължителност: 4 часа
Комплекса Madinat Jumeirah, намиращ се недалеч от Бурж Ал Араб е най-зеленото
място в Дубай. На неговата територия се простират градини на площ от 72 000
кв.м. , които са дом на 120 милиона растения. Покритата част на комплекса, е
възстановка на стар арабски град с истински лабиринт от малки улички и
десетките ресторантчета, площадки, летни театри и други атракции.

Опция за посещение на Бурж Халифа – площадка “At the Top” (Цена: €60.00,
дете: €50.00)
Най-високата сграда в света Бурж Халифа се издига на 828 метра и се вижда с
невъоръжено око от 95-километрово разстояние. Наблюдателната площадка “At
The Top” се намира на 124-ти етаж на кулата и предлага 360-градусова панорама
към града. При ясно време се виждат дори небостъргачите на съседното емирство
Шаржа. Билетите се закупуват предварително за точен ден и час и включва
изкачване със скоростен асансьор до 124-ти етаж.
Посрещане на Новата 2021 година в празнуващия Дубай!
Предложенията за Новогодишно Празненство можете да видите по-долу в
офертата.
Нощувка.
ДЕН 4 (01 ЯНУАРИ)
Закуска. Свободно време за плаж, шопинг и развлечения.
Следобед опция за: Сафари с джипове в пустинята с включена вечеря - (Цена:
€70.00, дете: €55.00)
Начален час: 14:45 . Продължителност: 6 часа
По пътя към бедуинския лагер, ще спрем за снимки сред арабската пустиня, по
време на залеза. Прекосявайки пясъчните дюни ще стигнем лагера, където ще
имате възможност да яздите камила, да си направите временна татуировка с
къна, да се облечете в арабски дрехи и да пушите наргиле. Вечерята ще бъде
арабско барбекю, а за десерт ще опитате сладкиши, приготвени на място. Вечерта
ще завърши с арабски танци под звездите.
Нощувка.
ДЕН 5 (02 ЯНУАРИ)
Закуска. Свободно време за плаж, шопинг и развлечения.
Сутринта опция за: Екскурзия до Абу Даби - (Цена: €75.00, дете: €65.00)
Начален час: 08:00. Продължителност: 10 часа
Абу Даби е ултрамодерен град, наричан още Манхатън на Близкия изток, а също и
“най-зеленият град” в региона заради обилната си зеленина и красиви паркове и
градини.

Навлизайки в града, ще видим Бялата джамия „Шейх Зайед” - най-известната
забележителност на Абу Даби и една от най-красивите джамии в целия свят.
Строена в продължение на 11 години от над 3000 работници, джамията има найголямата в света мраморна мозайка, най-големият килим покриващ площ от 5600
кв. м и тежащ 47 тона, както и един от най-големите полилеи с диаметър от 10м и
височина 15м украсен с кристали Сваровски.
След разглеждането на джамията ще продължим към Heritage Village –
автентичен музей на открито с гледка към крайбрежния булевард Corniche. Тук
ще се запознаем с живота на местните жители преди откриването на петрола в
средата на миналия век!
Екскурзията продължава с фотостоп пред хотела с формата на замък Emirates
Palace. В хотела са инвестирани приблизително 3 милиарда долара и труда на 20
000 работника в продължение на 3 години. В него работят около 1800 служителя
от 49 държави, а в украсата на десертите годишно се използват над 5 кг
куминарно злато.
По обяд ще спрем в Marina Mall, след което ще продължим с посещение на Qasr
Al Watan - действащият дворец на шейха, дом на Върховния съвет на ОАЕ и
Федералния кабинет. Ще видите бялата фасада на двореца, с повече от 5000
геометрични и флорални мотиви, вдъхновени от традиционната арабска
иконография. Всяка от вратите на двореца е изработена от кленово дърво с
детайли от 23 карата злато. Дълга 100 метра, широка 100 метра и покрита с купол
с диаметър 37 метра, Голямата зала е архитектурното сърце на Каср Ал Ватан.
Следобед ще посетим остров Яс , където е пистата за Формула 1 (не е включено
посещение на пистата) и фирмените магазини на развлекателния парк Ferrari
World. Кратко свободно време за разходка в Яс Мол /Yas Mall/.
Нощувка.
ДЕН 6 (03 ЯНУАРИ)
Закуска. Свободно време. Освобождаване на хотела на обяд. Трансфер до летище.
Полет за България в 17.00 часа. Кацане на летище София в 20.20 ч. и летище
Варна в 22:15 ч.
ПАКЕТНИ ЦЕНИ

Хотел

Ibis One
Central 3*
Novotel
WTC 4*
Holiday Inn
FC 4*
Crowne
Plaza FC 5*

Единична
стая

Допълни
телно
легло

Настаняване
без доп.
легло за дете
до 5.99 г.

Настаняване
без доп. легло
за дете до
11.99 г.

Настаняване
без доп. легло
за дете до
15.99 г.

915 евро /
1790 лв.

1095 евро /
2142 лв.

n/a

n/a

n/a

n/a

1165 евро /
2279 лв.

1515 евро /
2963 лв.

Възрастен
в двойна
стая

985 евро /
1927 лв.

1235 евро /
2416 лв.

1215 евро /
2377 лв.

935 евро /
1829 лв.

735 евро /
1438 лв.

735 евро / 1438
лв.

735 евро / 1438
лв.

1665 евро /
3257 лв.

965 евро /
1888 лв.

735 евро /
1438 лв.

835 евро /1633
лв.

n/a

965 евро /
1888 лв.

735 евро /
1438 лв.

815 евро / 1594
лв.

n/a

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:

Двупосочен самолетен билет с АК“Electra Airways”;
Летищни такси;
Чекиран багаж до 20 кг;
Един брой ръчен багаж до 7 кг с размер 56/45/25 см;
Трансфер летище−хотел−летище;
5 нощувки със закуски в избрания хотел;
Панорамна обиколка на Дубай с екскурзовод на български език;
Медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с покритие
10000 евро и "Отмяна на пътуване" с Mondial Assistance;
 PCR тест от България
 Обслужване на място от лицензирани екскурзоводи на български език;
 Представители на туроператора.









ПАКЕТНАТА ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧВА:

Екскурзиите (опциите) срещу допълнително заплащане;
Новогодишно празненство;
Разходи от личен характер;
Такса „Туристически Дирхам” в Дубай - заплаща се задължително и лично
от туриста при напускане на хотела и се таксува на стая на вечер както
следва: 5.50 USD за хотели 5*, 4.50 USD за хотели 4*, 3.00 USD за хотели 3*
 Допълнителни покрития (по желание) по застраховка „Помощ при
пътуване в чужбина“ – пакет Класик с покритие 50 000 евро и пакет
Премиум с покритие 100 000 евро:
- Пакет Класик за лица до 65 год – 23 лв
- Пакет Класик за лица над 66 год – 45 лв
- Пакет Премиум за лица до 65 год – 57 лв
- Пакет Премиум за лица над 66 год – 113 лв





Пакет “Премиум” – освен включеното в пакет “Класик” покрити са и следните
рискове:
- Прекъсване на пътуването, както и отделно връщане до родината поради
заболяване или подозрения за COVID-19, при условие че това е в съответствие с
инструкциите
и
разпоредбите
на
местните
власти.
- В случай на заболяване на съпруг/а или близък роднина у дома, който има
животозастрашаващо състояние поради COVID-19, застрахователят ще съдейства
за връщането до родината и ще възстанови разходите за пътуването.
Това включва такси за презаверяване и разходи за неизползвани туристически
услуги.
- Застраховката също покрива разходите за закъсняло пристигане в чужбина или
отделно връщане в родината, ако на пътуващия е отказан бординг поради
съмнение за COVID-19.

ВКЛЧЕНА В ЦЕНАТА!
Застраховка „Отмяна на пътуване“ (около 100 лв на човек):
Туроператорът предоставя възможност за сключване на допълнителна
застраховка “Отмяна на пътуване”, която е защита в случай на неочаквано
възпрепятстване на пътуването от здравословен, служебен или семеен характер,
вкл. Covid-19. Застраховката покрива разходите за анулиране на пътуването,
както и на разходите за заплатени, но неконсумирани услуги по време на
пътуването, ако то е било прекъснато. Повече информация в офиса на фирмата.

Отмяна на пътуването поради COVID-19:
Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина
поради съмнение за заболяване и следователно трябва да отмени планирано
пътуване, застраховката покрива възстановяването на разходите за анулиране на
пътуването.
Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за
причина за анулиране на пътуването, само при условие че лицето има
животозастрашаващо състояние поради COVID-19 и се нуждае от интензивни
грижи в болница.
Други причини за отмяна на пътуването, покрити от застраховката:
Включват медицински и немедицински причини, съкращаване от работа и др.
описани в Общите условия по застраховката.

Важни уточнения:
- Издадени предупреждения за пътуване, страх за предприемане на пътуване или
груба небрежност остават като изключени събития.
- Пандемия и епидемия продължават да съществуват като изключения в Общите
условия. Например ако пътуването бъде отменено от туроператора заради COVID19, това събитие е изключен риск по застрахователното покритие.
Следните събития също остават изключени от обхвата на застраховките:
- Пътуване до държави/райони, за които властите са издали официални
предупреждения за пътуване (степен 5 или 6),
- Страх от предприемане на пътуване,
- Отказ за спазване или несъобразяване с правила и разпоредби в съответната
дестинация
- Груба небрежност и умишлено заразяване с COVID-19.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Име на екскурзията

Целодневна туристическа
обиколка на Абу Даби с включено
посещение на Президентския
дворец „Qasr Al Watan”
Бурж Кхалифа
Джип сафари в пустинята с
включена вечеря
Круиз и вечеря на традиционната
арабска лодка Доу /Арабска
галера/
Глобъл Вилидж
Цветните градини и Мадинат
Джумейра

Цена на
възрастен

Цена за дете
до 12 год.

Продължителност

75 EUR/147 лв

65 EUR/127 лв

10 часа

60 EUR/117 лв

50 EUR/98 лв

5 часа

70 EUR/137 лв

55 EUR/107 лв

6 часа

70 EUR/137 лв

50 EUR/98 лв

4 часа

35 EUR/68 лв

35 EUR/68 лв

4 часа

45 EUR/88 лв

40 EUR/78 лв

4 часа

НОВОГОДИШНИ ВЕЧЕРИ:
За гости на Ibis One Central 3* – в ресторанта на Novotel Trade Centre
(задължително)
Цена с включени алкохолни и безалкохолни напитки:
Възрастен: 115 евро
Дете под 12 год.: 60 евро
Дете под 4 год.: безплатно

За гости на Novotel Trade Centre 4* – в ресторанта на Novotel Trade Centre
(задължително)
Цена с включени алкохолни и безалкохолни напитки:
Възрастен: 115 евро
Дете под 12 год.: 60 евро
Дете под 4 год.: безплатно

За гости на Holiday Inn Festival City 4* – в ресторанта на Holiday Inn Fesival City
(по избор)
Цена с включени само безалкохолни напитки:
Възрастен: 75 евро
Дете под 12 год.: 50 евро
Дете под 7 год.: безплатно
Цена с включени с алкохолни и безалкохолни напитки:
Възрастен: 100 евро

За гости на Crowne Plaza Festival City 5* – в ресторанта на Crowne Fesival City (по
избор)
Цена с включени само безалкохолни напитки:
Възрастен: 120 евро
Дете под 12 год.: 60 евро
Дете под 6 год.: безплатно
Цена с включени с алкохолни и безалкохолни напитки:
Възрастен: 160 евро
Условия за записване:
 Задграничен паспорт, валиден 6 месеца след датата на пътуването.
 Депозит в размер на 100лв на човек.
 Втори депозит в размер на 300 лева до 01.11.2020
 Пълно плащане до 29.11.2020.

Условия за анулации:
 Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко
време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след
заплащане на следните анулационни суми:
 В случай на отказ от пътуването, фирмата възстановява заплатената сума
при следните удръжки:
 до 01.11.2020: без неустойка
 от 02.11.2020 неустойка първи и втори депозит
 от 29 дни до датата на пътуване: 100 % неустойка от целия договор
 *Изключение прави само случай на развитие на епидемиологичната
обстановка и възпрепятстване на пътуването поради затваряне на

границите на България и ОАЕ. В такъв случай туроператора се задължава
да възстанови внесената от потребителя сума в срок до 14 дни след датата
на отпътуване.

Вид Използван Транспорт: Самолет и Автобус

Забележки:
 Минимален брой туристи за осъществяване на програмата: 160
 Краен срок за записване по програмата: 30 дни преди заминаване
 Срок за уведомление за несъбран минимум – 20 дни, преди заминаване
 Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни разходи
(гориво), летищни, пристанищни и др. такси; промяна с повече от 3% на
валутния курс в периода м/у датата на сключване на договора и
отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на
партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи.
 Посочените пакетни цени са калкулирани при курс на лев към долара 1.00
USD = 1.70 BGN.
 Поради променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да
начислят т.нар. горивна такса (fuel surcharge). В такъв случай
туроператорът си запазва правото да променя цената на пътуването с
фактическата стойност на горивната такса и тя ще е дължима за всички
резервации за полета, за които тя се начислява, без значение кога те са
направени. Цените на горивата в програмата са калкулирани с параметри
$450/тон и 1 евро = 1.14 долара. При промяна на цените на горивата може
да бъде начислена горивна такса. Тази такса следва да бъде обявена от
туроператора и заплатена от потребителя не по-късно от 21 дни преди
датата на заминаване.
 Авиокомпанията си запазва правото за смяна на часовете на излитане и
кацане, за което туроператора ще информира своевременно
потребителите.
 Туроператорът НЕ носи отговорност при промяна на музейните такси и
работното време на музеите. Възможно е да настъпят промени.
Туроператорът си запазва правото на промени в последователността на
изпълнение на програмата по независещи от него причини и не носи
отговорност за туристи, недопуснати от съответните гранични власти.
 Всички допълнителни екскурзии се заявяват и заплащат предварително в
България
 Преди заминаване туроператорът ще информира туристите за евентуални
изисквания, процедури и препоръки касаещи влизането и престоя в
Обединените Арабски Емирства.
 Туроператорът запазва правото на промяна при необходимост на часовете
на излитане.

