ПОЧИВКА В Приморско – 8дни/7нощувки, пълен пансион
Ранно записване до 31,01,- 350 лв, записване след 31,01,-370 лв

29.06-08.07.2019 – хотел Бони
31.08.-07.09.2019 - хотел Фламинго
Хотел „БОНИ”**

Семеен хотел „Бони“**- гр. Приморско се намира в непосредствена близост до хотел „Фламинго” . Разполага с
леглова база от 46 места, в стаи по 2 ,3 легла и апартаменти. Всяка стая е със самостоятелен санитарен възел,
телевизор с кабелна тв, хладилник, мини-бар, интернет. Храненето се извършва в хотел „Фламинго”. СЛЕД
РЕМОНТ 2018 г.

ХОТЕЛ „ФЛАМИНГО”***

Хотел „Фламинго“ се намира в старата част на град Приморско, на носа на полуострова. Хотелът е
разположен на много добро комуникативно място, на брега на морето и в непосредтствена близост до
центъра,но на тихо и спокойно място. Хотел „Фламинго“ разполага с 80 места,разпределени в стаи с 2,3
легла и апартаменти.Всички помещения са със самостоятелен санитарен възел,някои с тераса с изглед към
морето, хладилник и кабелна телевизия. СЛЕД РЕМОНТ 2018 г.
На разположение на гостите са: ресторант и бар с лятна градина/изглед към морето/; паркинг; безжичен
интернет; охрана; басейн; детска площадка.

ПЪРВИ ДЕН :
Отпътуване от гр.Русе в 6.00ч от ОМВ срещу ЖП гара в посока Разград, Шумен. Посещение на
СТария град Несебър. Продължаваме към Приморско - пристигане и Обяд. Настаняване. Свободно
време. Вечеря. Нощувка.
ВТОРИ ДЕН: Закуска . Обяд. Свободно време за плаж или екскурзия до Созопол и Равадиново.
Вечеря. Нощувка.
ТРЕТИ ДЕН: Закуска . Обяд. Свободно време за плаж. Вечеря. Нощувка.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН: Закуска . Обяд. Свободно време за плаж. Вечеря. Нощувка.
ПЕТИ ДЕН : Закуска. Свободно време за плаж. Обяд. Вечеря. Нощувка.
ШЕСТИ ДЕН: Закуска.Свободно време за плаж. Обяд.Свободно време. Вечеря. Нощувка.
СЕДМИ ДЕН: Закуска. Свободно време за плаж Или Полудневна екскурзия до Тракийското
светилище Бегликташ. .Обяд. Свободно време.Вечеря.Нощувка.
ОСМИ ДЕН: Закуска. Отпътуване за Русе с преминаване през Бургас – по желание разходка с
корабче до остров Анастасия или в Морската градина. Пристиганев Русе вечерта.

Цената е валидна при минимум 40 записани туристи!
Градове на Цена на турист в двойна
Цена на дете до 11,99години
отпътуване стнадартна стая на редовно легло
От Русе
350,00лв до 31,01,/след това 370 лв
320,00лв до 31,01,/след това 340лв
Цената включва:
• Транспорт с лицензиран автобус 2/3*;
*8 дни (7 пълни пансиона);
*Нощувка, закуска, обяд и вечеря на блок маса в ресторанта на хотел „Фламинго”;
*Медицинско обслужване;
*Място на плажа;
*Спасител;
*Ползване на басейн с чадъри и шезлонги в хотел „Фламинго”;
*Интернет достъп WiFi;
*Нощна охрана
*Туристически данък
* Полудневна екскурзия до Тракийско светилище Бегликташ / без входна такса!/ - Мин. 20 човека.
* Разходка в Стария град Несебър

• медицинска застраховка –“Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване“,
“Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване“
• Екскурзия до Созопол–най-стария град на българското черноморско крайбрежие.
На 28 юли 2010 г. по време на археологически разкопки, археологът проф. Казимир Попконстантинов в
развалините на манастира на остров Свети Иван открива мощи на Свети Йоан Кръстител, които се
превръщат съвсем скоро в популярна туристическа и религиозна забележителност. Днес мощите са
изложени в църквата “Св. Св. Кирил и Методий”, където могат да се видят.
Свободно време за разходка, обяд и разглеждане на старинния Созопол.Отправяме се към Замъка в
Равадиново, носещ приказното име „Влюбен във вятъра“. Българската атракция, чийто собственик и
вдъхновител е бизнесменът Георги Тумпалов, спечели през 2016 г приз за туристическа атракция номер 1 в
света.- Без Входна такса ! Мин. 20 човека.
•Екскурзия до Бургас и остров Анастасия . Отпътуване за Бургас , за посещение на остров Св. Анастасия
/ при подходящи метеорологични условия/. Мин. 20 човека.
В акваторията на бургаския залив се намира единственият обитаем остров по българското Черноморие –
Света Анастасия. Островът се е появил след изригването на вулкан, а в резултат на бурите и морските вълни
са се появили причудливи скални образувания – Гъбата, Дракона, Вкамененият пиратски кораб, Портата на
слънцето.
/Община Бургас осъществява транспорт до остров Света Анастасия с 18-метровия общински катамаран
„Анастасия“. Той е оборудван с най-съвременна техника и отговаря на всички стандарти и изисквания за
безопасност. Продължителността на пътуването с корабчето е около 30 минути в посока, престоят на
острова е около 2 часа. / - Без Цена на билет на кораб и входна такса за музей на остров Анастасия !
Цената не включва:
• Входни такси за посещаваните обекти – Бегликташ – 4 лв, Равадиново – 16 лв/14лв за ученици и
пенсионери, корабче до остров Анастасия + Музей – 15 лв
• Застраховка допълнително покритие: отказ от пътуване – 2-3% от цената на пакета според условията на
Застрахователя;
• Разходи от личен характер
Начин на плащане: В брой или по банков път. При записване се внася аванс от 50%, а останалата сума се доплаща до
20 дни преди отпътуване!
Забележки: Агенцията си запазва право на промени в реда на изпълнение на програмата при определени и независещи
от нея обстоятелства! При покачване цената на горивата, агенцията си запазва правото да актуализира цените си за
предстоящи пътувания, независимо кога са направени резервациите!
Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи – 7 дни преди датата на тръгване !
Моник Травел има сключена Застраховка „Отговорност на туроператора“ Към ЗКАрмеец № 1810013150000619770.

