NEW BALKAN TOURS
НОВА ГОДИНА
ХУРГАДА И КАЙРО
29 декември - 5 януари
полет от Варна
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, с включени 6 нощувки
на база All inclusive в хотел по избор в Хургада ОЛ-ИНКЛУЗИВ + 1 нощувка на база
закуска и вечеря в хoтел 5* в Кайро + обяд на кораб-ресторант на Нил + пълен тур на
Кайро на български + всички тарнсфери и летищни такси, за резервации до 31.10.2018 г.

Човек в
двойна
стая

3-ти
Дете 2 – 11,99 г.
Единична
възрастен в настанено с двама
стая
двойна стая
възрастни

Caeser Palace & Aqua Park 5*

1456

1656

1456

1288

Hawaii Le Jardin Aqua Park 5*

1456

1656

1475

1288

AMC Royal 5*

1518

1735

1518

1303

Sea Star Beau Rivage 5*

1589

1868

1589

1364

Desesrt Rose 5*

1629

1968

1629

1384

Continental Hurghada 5*

1734

2089

1734

1445

Staigenberger Aqua Magic 5*

1776

2181

1776

1466

Jaz Aqumarine 5*LUX

1898

2332

1898

1559

Jaz Makadi Saraya 5*LUX

1969

2436

1969

1569

Jaz Makadi Oasis 5*LUX

2198

2632

2198

1569

Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
Самолетен билет Варна – Кайро / Хургада – Варна
Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж
6 нощувки на база All Inclusive в избрания хотел
Новогодишна вечеря
1 нощувка на база закуска и вечеря в хотел Mercure Cairo Le Sphinx 5*
Трансфер летище – хотел – летище
Трансфер между Кайро и Хургада с автобус
Екскурзия на български на Кайро – Египетския музей и Пирамидите с автобус
Входни такси за Египетския музей и Пирамидите
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Wi-Fi в общите части на хотелите
Шезлонги и чадъри на плажа и басейна на хотела
Анимация по време на целият престой в Хургада
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с ДЗИ
Цената не включва:
Целодневна екскурзия до Луксор с автобус и разглеждане на Луксор, Карнак, храма на
Хатшепсут, Долината на царете – 186 лв./ 93 лв. дете до 12г.
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море - 99 лв./ 59 лв. дете до
12г.
Посещение на Райският остров – с корабче – 99 лв./ 59 лв. дете до 12г.
Badawya Vip –разходка из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили – 99
лв./ 59 лв. дете до 12г.
Разходка с лодка с прозрачно, стъклено дъно из Червено море – Sea Scope - 99 лв./ 59
лв. за дете до 12г.
Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу – 99 лв./ 59 лв. за дете до 12г.
Вечерно шоу: Звук и светлина на Египетските пирамиди в Гиза – 80 лв./ 40 лв. за дете
до 12г.
Туристическа виза издавана на ГКПП – 27.00 USD
Bulgarian Air Charter
29.12.2018 г.- Варна – Кайро 07:00 – 10:30 ч.
05.01.2019 г. - Хургада – Варна 12:00 – 15:30 ч.
Резервации:
Първоначална вноска: 350 лв. при подписване на договор.
Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на пътуване.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.
Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 30 туриста. Всички
екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място, при налични свободни места.
Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи
Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с автобус
Включена в цената
Посещение на Музеят на Египет в Кайро. Тук са събрани всички исторически богатства на
Египет, събрани от всички археологически разкопки. В музеят са показани повече от 12
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000 артефакта от всеки период на египетската история. Египетски национален музей
притежава колекция от 136 000 ценни експонати – от статуи и релефи до миниатюрни
монети и амулети. Музеят е открит от Саид Паша през 1857 година, по предложение на
френския архитект Огюст Мариет, като няколко пъти се мести, за да се установи накрая в
самото сърце на Кайро. След посещение на музея има включен обяд на кораб по Нил.
Посещение на известните пирамиди в Гиза. Пирамидите в Гиза от дълго време са найпосещаваната 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 най-старата 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. Сфинксът е разположен наблизо,
странна фигура с тяло на лъв, лице на човек и царска брада. Ще посетим по пътя
фабрика за парфюми от естествени съставки и фабрика аз оригинален папирус. Свободно
време.
Цената включва: трансфер с отличен автобус, екскурзоводско обслужване на български
език, входни такси за Египетския музей, Пирамидите и обяд на кораб на Нил.
Цената не включва: напитки по време на обяда.
Екскурзия до град Луксор – разглеждане на Луксор, Карнак, храма на Хатшепсут,
Долината на царете
186 лева/ 93 лева за дете
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.
Посещение на изумителният Храм на царица Хатшепсут – единствената жена-фараон.
Посещение на Долината на царете с изключително красивите 62 гробници (посещават
се 3), Колосите на Мемнон и др.
Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване с превод на
български и обяд.
Цената не включва напитки по време на обяда
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море
99 лева / 59 лева за дете
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
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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. Около 10% 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 да
наблюдавате невероятният и богат 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 – Paradise Island разходка с корабче
99 лева / 59 лева за дете
Разходка с моторна лодка до прекрасният Райският остров. Paradise Island 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
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 Арабската пустиня с ATV,
джипове и езда на камили
99 лева / 59 лева за дете
Ще имате възможност да се насладите на разходка с АТВ из пясъчните дюни на
Арабската пустиня. 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 Арабската пустиня 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.
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99 лева / 59 лева за дете
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.
Вечерно шоу – Звук и светлина на Египетските пирамиди в Гиза
80 лева / 40 лева за дете
Всеки ден, когато залязва слънцето, оживеният град Кайро и известните пирамиди на
платото на Гиза на юг от Кайро се поглъщат в тъмнината на нощта, но великото
светлинно и звуково шоу отново ги подхранва. Макар изминали хиляди години,
туристите имат възможност да се потопят във величието на египетските пирамиди. Всяко
шоу предоставя на зрителите великолепно изживяване, сред едно от чудесата на
древния свят. В един час шоуто ще разкаже историята на великите фараони, техните
тайни, легенди и тайни на древната история.
Цената включва: билет за светлинно шоу, двупосочен трансфер.
Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу
99 лева / 59 лева за дете
Плавайки покрай осветения хоризонт на Кайро, може да се насладите на вечерен круиз с
вечеря по река Нил на борда на елегантен круизен ресторант, плаващ по най-дългия
воден път в света. След вечерята се организират на живо развлечения, осигурени от
грандиозно танцово и фолклорно шоу.
Цената включва: Belly dance програма и ориенталско шоу, вечеря на шведска маса,
двупосочен трансфер.
Цената НЕ включва: бакшиши и напитки по време на вечерята
ПРОГРАМА за полета от Варна
ДЕН-1
Директен полет до Кайро. Кацане на летище Кайро. Разглеждане на Египетския Музей,
обяд на корабче по Нил, настаняване в хотел Mercure Cairo Le Sphinx 5*. Вечеря. Вечерен
круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу или Вечерно шоу – Звук и светлина на
Египетските пирамиди в Гиза. Нощувка.
ДЕН-2
Закуска. Екскурзия Посещение на Египетските пирамиди в Гиза с включена входна такса и
екскурзовод. Трансфер до Хургада около 5 часа и настаняване в хотела. Вечеря.
ДЕН-8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Хургада за полет към България.
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