NEW BALKAN TOURS
ЕГИПЕТ с полет от ВАРНА
1 нощувка в Кайро и 6 нощувки в Хургада
ДАТИ
6 - 13 септември 2018, 13 - 20 септември 2018, 20 - 27 септември 2018
4 - 11 ноември 2018, 11 - 18 ноември 2018, 18 - 25 ноември 2018
цените са валидни за ранни записвания до 5 март 2018
HILTON LONG BEACH 4*
SAMRA BAY RESORT 4*
MERCURE HURGHADA HOTEL 4*
SEA STAR BEAU RIVAGE 5*
GRAND PLAZA RESORT 4*
TITANIC PALACE 5*
CONTINENTAL HURGHADA 5*
HILTON HURGHADA RESORT 5*
JAZ MAKADI SARAYA RESORT 5*
STEIGENBERGER AQUA MAGIC 5*
JAZ AQUAMARINE 5*
STEIGENBERGER AL DAU BEACH 5*

от 1079 лв
от 1118 лв
от 1120 лв
от 1159 лв
от 1164 лв
от 1178 лв
от 1184 лв
от 1203 лв
от 1249 лв
от 1273 лв
от 1290 лв
от 1689 лв

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет Варна – Кайро / Хургада
Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж
6 нощувки на база All Inclusive в Хургада
1 нощувка на база закуска и вечеря в Кайро
Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с автобус с включен обяд
входна такса за Египетския музей
Wi-Fi в общите части на хотела
Анимация по време на целият престой
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Туристическа виза издавана на ГКПП заплаща се на летище при пристигане – 25.00 USD
Целодневна екскурзия до град Луксор с автобус – 148 лв / 74 лв. дете до 11,99г.
Гмуркане в красивите рифове на Червено море - 99 лв/ 59 лв дете до 11,99г.
Посещение на Райският остров – с корабче - 99 лв/ 59 лв дете до 11,99г.
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Badawya Vip –разходка из Сахара с ATV, джипове и езда на камили - 99 лв/ 59 лв дете до
11,99г.
Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - SeaScope -82 лв/ 41 лв за
дете до 11,99г.
Бакшиши по време на престоят в Хургада – около 30 $
Резервации:
Депозит 350 лв при резервация
Доплащане 31 дни преди датата на пътуване
Условия за анулации:
до 60 дни преди датата на полета: 100 лв
от 60 до 31 дни: 350 лв
от 30 до 1 ден преди датата на пътуване: цялата дължима сумa
Полетно разписание за датите 06.09 и 20.09
Превозвач: Bulgarian Air Charter
Варна– Кайро – 06:40 – 09:20
Хургада – Варна – 10:30 – 15:00
Полетно разписание за датите 13.09 и 27.09
Превозвач: Bulgarian Air Charter
Варна– Хургада – 07:40 – 10:40
Кайро – Варна– 11:10 – 14:00
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ:
Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с автобус - включена в цената
Отпътуване от хотела много рано сутринта. Посещение на Музеят на Египет в Кайро. В
музеят са показани повече от 120 000 артефакта от всеки период на египетската история.
След разглеждането на музеят се насочваме към известните пирамиди в Гиза.
Пирамидите в Гиза от дълго време са най-посещаваната атракция около Кайро. От
времето на тяхното изграждане пирамидите в Гиза въплъщават древността, мистерията –
и дават повод за невероятни хипотези. Пирамидите са единственото чудо на древния
свят, което е оцеляло почти непокътнато.Погребалната голяма пирамида на Хеопс е найстарата в Гиза и най-голямата в света, изградена ок. 2500 г. пр.н.е. от близо 2,3 милиона
варовикови блокове, тежащи средно по 2,75 тона и придвижвани от 100 000 роби. Трите
по-малки пирамиди в съседство принадлежат на Хеопсовите царици или сестри.
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Сфинксът е разположен наблизо, странна фигура тяло на лъв, лице на човек и царска
брада.
Екскурзия до град Луксор
Отпътуване от хотела рано сутринта.Посещение на Луксор - древната столица на
египетските фараони. Това е мястото, където е бил древният град Тива. Разглеждане на
останките от храмовите комплекси Карнак и Луксор. Изумителният Храм на царица
Хатшепсут - единствената жена-фараон. Посещение на Долината на царете с
изключително красивите 62 гробници, Колосите на Мемнон и др.Хиляди туристи от
целия свят всяка година избират Луксор за своя ваканционна дестинация, за да се
насладят на тези паметници на историята и архитектурата. Луксор е идеалното място и за
онези, които са решили да посетят Горен Египет. В Луксор е й крайната спирка на
корабните пътешествия по река Нил. Крайречният булевард на Нил в Луксор е идеалното
място за бягство от жегите. Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско
обслужване и обяд. Цената не включва напитки по време на обяда.
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено море
Нареждано до австралийския Голям бариерен риф като най-доброто място за гмуркане,
Червено море е описвано като коридор на чудесата. Морето е известно със своята
разнообразна фауна и впечатляващата чистота на водата, с видимост, която често
превишава 45 метра. Липсата на дъжд в обкръжаващата го пустиня означава липса на
оттичащи се води, които влошават видимостта. Голяма част от уникалността на
гмуркането в Червено море се дължи на впечатляващото припокриване на ярката
красота на пустинята и истинската райска градина във водите на Червено море. Около 10
процента от животинските видове в Червено море не се срещат никъде другаде на
Земята. Ще имате възможност да се насладите на гмуркане, прекрасна разходка с лодка
и риболов и да наблюдавате невороятният и богатит животински свят на Червено море.
Препоръчваме да носите с Вас: бански, вода, фотоапрат, шапка, слънчеви очила, пари и
аква обувки. Цената включва: двупосочен трансфер, асистенция при гмуркане,
екипировка , разходка с лодка и възможност за риболов , лека заскуска и обяд с морси
деликатеси. Включени са само безалкохолни напитки.
Посещение на Райският остров разходка с корабче
Разходка с моторна лодка до прекрасният Райският остров. Paradise остров е
олицетворение на идеалното кътче за почивка и еко туризъм. Ще имате възможност да
се насладите се на уникални морски и пустинни гледки. Островът е лишен от
растителност, но пък е посипан с фин, белоснежен пясък, заобиколен е от кристална вода
в сини нюанси и гледки, които са сякаш нереални. Разходката включва две спирки до
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коралови рифове. Възможност за плаж на острова.Обяд в ресторант на острова.
Възможност за гмуркане около райските брегове на острова. Препоръчваме да носите с
Вас: бански, фотоапрат, слънце-защитен лосион шапка, слънчеви очила, пари и аква
обувки. Цената включва: разходка с моторна лодка,обяд на острова ,шезлонги и чадъри.
Badawya Vip - Следобедна полудневна екскурзия из Сахара с ATV, джипове и езда на
камили. Ще имате възможност да се насладите на разходка с АТВ из пясъчните дюни на
Сахара. След разходката с АТВ , приключенеито продължава с възможност за яздене на
камила и типично ориенталско шоу.За тези от Вас ,които са избрали вариант за сутрешна
разходка из Сахара ще бъде сервирана вкусна ориенталска закуска. За вечерният вариант
на разходката е предвидена романична вечеря в ориенталски стил. Цената включва:
двупосочен трансфер от хотела, разходка с АТВ, езда на камила, ориенталско шоу ,
закуска или вечеря с включени безалкохолни напитки.
Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море - Sea Scope.
Трансфер до пристанището с автобус и качване на лодка с дължина 18 м. Лодката с
прозрачно дъно ви дава възможност са се насладите на незабравимо плаване над
неповторими коралови рифове и сред пъстроцветни морски обитатели. Цената включва:
билет за лодката, двупосочен трансфер, безалкохолна напитка.
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