NEW BALKAN TOURS
НОВА ГОДИНА В ДУБАЙ
От ВАРНА
27 декември - 2 януари
7 дни / 6 нощувки
Цените в таблицата по-долу са в лева на човек в стандартна стая.
Трети
Човек в
27.12 – 02.01
възрастен на Единична стая
двойна стая
доп. легло
Ibis One Central 3*
1808 лева
2288 лева
Superior
Royal
2070 лева
1935 лева
2803 лева
Continental 4*
Orchid Vue 4*
1935 лева
1798 лева
2539 лева

Дете с 2-ма
възрастни до 11,99г.
1590 лева
1463 лева

Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
Самолетен билет Варна – Истанбул – Дубай - Истанбул – Варна с Turkish Airlines
Летищни такси
Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж
6 нощувки със закуски в хотел по избор
Целодневна екскурзия на Дубай.
Трансфер летище-хотел-летище
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с ДЗИ
Представител на туроператора с български език за целия престой.
Цената не включва:
Целодневна екскурзия – посещение на Бурдж Кхалифа и Дубай Мол, 55 евро за
възрастен/ 50евро за дете до 11.99г
Целодневна екскурзия до Абу Даби с включено посещение на музеят Лувър и фото
пауза на музеят на Ферари - 55 евро за възрастни / 45 евро за деца до 11,99г.
Сафари в пустинията, яздене на камили и ориенталско шоу в пустинята на Дубай - 60
евро / 45 евро за дете до 11,99г.
Посещение на Градината на чудесата Miracle Graden – 30евро за възрастен и дете до
11,99г
Вечеря на арабска галера Дубай Марина- 65 евро/55 евро за дете до 11.99г.
Вечеря на арабска галера Дубай канал- 50 евро/ 45 евро за дете до 11.99г.
ОБИКОЛКА С ХЕЛИКОПТЕР НОВО!!!
Пакет 1«Наследство» 12 мин. – Цена на човек: 180 евро.
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Пакет 2«Палма» 17 мин. – Цена на човек: 205 евро.
Пакет 3«Откривател» 22 мин. - Цена на човек: 253 евро.
Пакет 4«Приключение» 40 мин. – Цена на човек: 430 евро.
При желание доплащане за двупосочен трансфер до/от мястото на излитане 25 евро.
Градска такса – 10 дирхама на нощувка на стая за хотел категория 3*; 15 дирхама за
хотели категория 4* на нощувка на вечер и 20 дирхама на нощувка на вечер за хотели
категория 5*;
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА НОВОГОДИШНА ГАЛА ВЕЧЕРЯ ЗА ХОТЕЛ IBIS ONE CENTRAL 3*:
50 $/ 98 ЛВ – с включена праграма, безалкохолни и алкохолни напитки!
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета.
Застраховка отмяна на пътуване
Резервации:
Депозит в размер на 50% от сумата на човек
Доплащане до 30 дни преди заминаването
Условия за анулации:
до 60 дни преди датата на отпътуване – без неустойка
от 59 дни до 31 дни-депозита
от 30 до 0 дни: 100 % от целия договор
Полетно разписание:
Превозвач: FLY DUBAI
Варна –Истанбул /15:45 – 17:45ч.
Истанбул - Дубай /19:35 ч. – 01:05ч.
Дубай – Истанбул/ 08:30 – 12:40ч.
Варна – Истанбул 14:35 ч. – 14:40ч.
IBIS ONE CENTRAL DUBAI 3*
http://ibis-one-central.hotels-in-dubai.org/en/
Местоположение: Хотелът е разположен в близост до булевард „Шейх Зайед Роуд“ и
до Световния търговски център в Дубай. Намира на пешеходно разстояние от
метростанция World Trade Centre и само на 15 минути с автомобил от международно
летище Дубай (DXB). В близост е и до небостъргача „Бурж Халифа“, търговския център
Dubai Mall и плажа Джумейра Бийч. Предлага се безплатен трансфер до основните
търговски центрове и плажове.
Стаите: Хотелът разполага с 588 стаи на 15 етажа- всичките шумоизолирани и издържани
в модерен, съвременен стил с безплатена Wi-fi връзка. Всичи стаи разполагат със
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следното оборудване: Климатик, Телевизор, Ютия, Мини бар, Тераса, Сет за чай и кафе,
Сейф, Баня и тоалетна
Услуги: Хотелът предлага азиатски фюжън ресторант, бар в кубински стил с
развлекателна програма на живо, заседателни зали и напълно оборудвана фитнес зала.
В кафенето на хотела се предлагат различни марки кафе и чай.
ORCHID VUE 4*
http://www.orchidvuehotel.com/
Местоположение: Разположен в района Бур Дубай, на комуникативно място. В близост
метро спирка, както и множество магазини и ресторанти. Разполага с открит басейн и
безплатен WiFi интернет. В близост шопинг центъра - Burj juman Mall.
Стаите: Хотелът разполага с 120 комфортно обзаведени стаи. Всяка стая на хотела,
разполага със следните удобства: Климатик, Телевизор, Ютия, Мини бар, Тераса, Сет за
чай и кафе, Сейф, Баня и тоалетна
Услуги: Хотела предлага интернационална кухня с множество ястия от цял свят. Гостите
могат да се насладят на всичко, от плуване в басейна на покрива до пълна тренировка в
фитнеса. Хотелът разполага и със СПА център, като услугите които предлага са срещу
доплащане. Плувен басейн, Сауна, парна баня, Масаж център, Фитнес център, Мулти
кухня, Ресторант, Безплатен паркинг, Безплатен WiFi, магазин за подаръци
ROYAL CONTINENTAL 4*
http://royalcontinentalhotels.com/
Местоположение: Разположен в района Дейра. На комуникативно място. В близост до
метро и Шопинг центъра – Deira City Centre. Всяка стая в този хотел разполага с климатик
и плоскоекранен телевизор със сателитни канали. Хотела разполага с басeйн с
подгряваща вода. Безплатно за гостите на хотела: фитнес, тенис на маса, билярд, игра на
футбол-маса, маса за въздушен хокей. Безплатен шатъл до различни Молове. ърговският
център Twin Towers е на 3,1 километра от Royal Continental Hotel, а търговският център Al
Bustan Center се намира на 4,1 километра. Международното летище на Дубай е на 2
километра.
Стаите: Всяка стая в този хотел разполага с климатик и плоскоекранен телевизор със
сателитни канали. Част от помещенията за настаняване включват кът за сядане.
Предоставена е и електрическа кана. Всички стаи са със собствена баня. Удобствата се
допълват от чехли, безплатни тоалетни принадлежности и сешоар. Всяка стая на хотела,
разполага със следните удобства: Климатик, Телевизор, Ютия, Мини бар, Тераса, Сет за
чай и кафе, Сейф
Услуги: Гостите ползват безплатен WiFi и безплатен частен паркинг. На място Ви очаква
ресторант. В хотела можете да играете тенис на маса и да вземете автомобил под наем.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Обзорна екскурзия на Дубай
Включена в цената
Обзорна обиколка на Дубай-Модерен Дубай. Обиколката ще започне от двореца на
Емира на Дубай - шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум, откъдето ще видите и найвисоката сграда в света Бурж Кхалифа. Турът продължава към крайбрежния квартал
Джумейра, следва кратка фотопауза до 7-звездния хотел Бурж ал Араб. Продължваме
към изкуствения остров The Palm-Jumeirah и минаваме покрай новия луксозен квартал
Dubai Marina.
Бурж Кхалифа и Дубай мол
55 евро/50 евро за дете до 11,99г.
Посещение на най-високата сграда в света - светкавично бърз асансьор ще ви отведеде
за 124 секунди до 124-ти етаж. Продължителност 4 часа Заявява се и се заплаща в
България. Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, билет за достъп
до обсерваторията на Burj Khalifa, Разходка в Dubai Mall - аквариума, ледената пързалка
и танцуващите фонтани.
Сафари в пустинията
60 евро/45 евро за дете до 11,99г.
Начало: 15:00 ч. Тръгване от лагера около 20:00. Връщане в хотела около 21:00ч.
Ако желаете да се позабавлявате, това е възможността, която вие не трябва да
пропуснете! Желанието ви ще ви отведе в мистичната пустиня, за да изпита нещо, което
никога няма да забравите. Оставяйки блъсканицата и суматоха на града, водачът ви ще
се отправи към вълнуващото пътешествие сред заоблените пясъчни дюни в дълбокото
сърце на пустинята. Ще спрем сред големите дюни, за да се насладим на девствената
красота на арабската пустиня и на опияняващото слънце. След залез, пристигаме в
бедуинския лагер, където ще бъде сервирана вечерята. Вечерта ще завърши с
изпълнението на арабски танци.
Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, Сърфиране по дюните,
Яздене на камили, Временна татуировка с къна, Наргилета, Безалкохолни напитки, кафе
и чай, Вечеря на шведска маса, Арабски танци. Забележка: Екскурзията не е подходяща
за бременни жени. За деца до 6 год, сафарито е отговорност на родителите и се
разрешава след подписване на документ за съгласие.
Целодневна екскурзия до Абу Даби
55 евро/45 евро за дете до 11,99г.
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Тръгване: 08:30 ч. Връщане в хотела: 18:00 ч. Столицата на ОАЕ е известна с безкрайните
петролни богатства и луксозни сгради. Необходими са ни около 90 мин, за да стигнем от
Дубай. По пътя минаваме покрай безкрайни пясъчни дюни и няколко „зелени пояса”,
инициатива на основателя на ОАЕ Н.В. Шейх Зайед. Пристигайки в Абу Даби, ще се
отправим към крайбрежната улица, където ще ни омае спокойствието на белите пясъци
и луксозните сгради. Спирка пред Лувъра. Ще направим кратък престой в традиционно
селище (Heritage Village), откъдето се открива панорамна гледка към целия град. Пътят
ни минава и покрай луксозния хотел Emirates Palace (фото-стоп отвън), построен в
типичен арабски стил. На връщане посещаваме Yas Island - мястото, където се провежда
Формула 1 (не е включено посещение на пистата) и дом на уникалния комплекс Ferrari
World. Свободно време за обяд или шопинг. По време на посещението на джамията
Шейх Зайед има изискване за облеклото за мъжете и жените.
Вечеря на арабска галера по Дубай канал
50 евро / 45 евро за дете до 11,99г. НОВО!
От хотела: 19:00- 19:45 ч. Отплаване: 20:30 ч.
Връщане от круиз: 22:30 ч.
Романтична вечеря с любим човек или удоволствието да се насладите на вечерния бриз?
Всичко е възможно по време на круиза на арабска галера по канала на Дубай до
Шиндага. Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, разходка с
галера по канала на Дубай, Континентална вечеря на блок маса, Безалкохолни напитки.
Вечеря на арабска галера по Дубай Марина
65 евро / 55 евро за дете до 11,99г НОВО!
От хотела: 19:00- 19:45 ч. Отплаване: 20:30 ч.
Връщане от круиз: 22:30 ч.
Вечеря на традиционна арабска галера из красивия квартал Дубай Марина, където
светлините на небостъргачите се отразяват в кристалните води на залива.
Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, разходка с галера из
Дубай Марина, Континентална вечеря на блок маса, Безалкохолни напитки.
ВИП Дубай с яхта
55 евро/50 евро за дете до 11,99г (мин.15 човека)
Невероятен панорамен тур на Дубай Марина и Джумейра с яхта. Два часа круиз с яхта ще
ви потопи в приказните отражения на небостъргачите на Дубай Марина (Dubai Marina),
Джумейра Бийч Резиденс (Jumeirah Beach Residence), изкуствения остров The Palm
Jumeirah и луксозния хотел Burj al Arab. Връщаме се на изходната точка, където имаме
време да се порадваме на марината. Продължителност: 4 часа (2 часа от тях с яхта)
Минимален брой участници:15
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Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела, Разходка с яхта по
маршрута, Освежителни напитки на борда на яхтата
Градините на чудесата
30 евро за възрастен и дете
С автобус ще се отправим към уникалната цветна градина Miracle Gardens- eдна от найголемите цветни градини в света с над 45 милиона цъфнали цветя. Записана в книгата на
рекордите на Гинес за най-дълга стена от цветя, а през Март 2013 е обявена за найголямата вертикална цветна градина. Там ще има свободно време за снимки, разходка,
дребни покупки или пълноценна почивка в многобройните кафенета.
Програмата включва: Климатизиран транспорт от и до хотела
Обиколка с хеликоптер НОВО!!!
Пакет 1«Наследство» 12 мин. – Цена на човек: 180 евро
Пакет 2«Палма» 17 мин. – Цена на човек: 205 евро
Пакет 3«Откривател» 22 мин. - Цена на човек: 253 евро
Пакет 4«Приключение» 40 мин. – Цена на човек: 430 евро
Разрешено е летенето на деца над 16 кг. Важно!!! Задължително си носете паспорта
ПРОГРАМА
ДЕН-1 Среща на летище Варна. Полет за Истанбул в 15:45 ч. с авиокомпания Turkish
Airlines. Пристигане на летище Истанбул в 17:45 ч. Полет за Дубай в 19:35 ч.
ДЕН-2 Пристигане на летище - DXB Дубай в 01:05 ч. Настаняване и нощувка.
Обзорна обиколка на Дубай-Модерен Дубай
Сафари в пустинята
или Вечеря на арабска галера по канала на Дубай
или Вечеря на арабска галера Дубай Марина
ДЕН-3 Бурж Кхалифа и Дубай Мол - Начало 17:30 ч.
ДЕН-4 Абу Даби
ДЕН-5 Градините на Дубай
ВИП Дубай с яхта
НОВОГОДИШНА ГАЛА ВЕЧЕРЯ
ДЕН-6 Открития пазар на Дубай с включена вечеря на блок маса
ДЕН-7 Освобождаване на хотела около 05:30 ч. Трансфер до летище - DXB Дубай за
полета до Истанбул с авиокомпания Turkish Airlines в 08:30 ч. Пристигане на летището в
Истанбул в 12:40 ч. Полет до Варна в 14:35 ч. Пристигане на летище Варна в 14:40 ч.
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