NEW BALKAN TOURS
КОРФУ 2019
Директни чартърни полети
от 2 юни до 22 септември
всяка неделя
Ionian Princess Club Suite Hotel 4*
http://ionianprincess.gr/?lang=en
8 дни/ 7 нощувки
за резервации направени до 31.01.2019 г.
Човек в
Единична
ЛЕВА
двойна стая
стая
02.06 - 09.06
912 лева
1327 лева
09.06 - 16.06
970 лева
1439 лева
16.06 - 23.06
990 лева
1476 лева
23.06 - 30.06
1068 лева
1624 лева
30.06 - 07.07
1088 лева
1662 лева
07.07 - 14.07
1127 лева
1736 лева
14.07 - 21.07
1146 лева
1773 лева
21.07 - 28.07
1205 лева
1885 лева
28.07 - 04.08
1205 лева
1885 лева
04.08 - 11.08
1205 лева
1885 лева
11.08 - 18.08
1205 лева
1885 лева
18.08 - 25.08
1205 лева
1885 лева
25.08 - 01.09
1205 лева
1885 лева
01.09 - 08.09
1185 лева
1847 лева
08.09 - 15.09
1166 лева
1810 лева
15.09 - 22.09
1107 лева
1699 лева
22.09 - 29.09
1049 лева
1587 лева

3-ти
възрастен
773 лева
814 лева
828 лева
883 лева
896 лева
924 лева
937 лева
979 лева
979 лева
979 лева
979 лева
979 лева
979 лева
965 лева
951 лева
910 лева
869 лева

1-во дете
6-11.99 г.
635 лева
658 лева
666 лева
697 лева
705 лева
721 лева
729 лева
752 лева
752 лева
752 лева
752 лева
752 лева
752 лева
744 лева
736 лева
713 лева
689 лева

2-ро дете 211.99 г.
635 лева
658 лева
666 лева
697 лева
705 лева
721 лева
729 лева
752 лева
752 лева
752 лева
752 лева
752 лева
752 лева
744 лева
736 лева
713 лева
689 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет с директен чартърен полет на Авиокомпания Bulgarian Air Charter
Регистриран 20 кг багаж и 6 кг ръчен багаж с размери 55/40/20 см
7 нощувки на база All Inclusive в Superior стаи
Трансфер летище – хотел – летище
Чадъри и шезлонги на басейна
Ползването на игрищата за тенис и футбол, гимнастика, плажен волейбол
Детски клуб

www.NBTA.bg
052 603 387

NEW BALKAN TOURS
Анимационна програма
Безплатен Wi-Fi интернет в общите части
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистънс с ДЗИ
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Полудневна обзорна екскурзия гр. Корфу и дворецът Ахилион – Канони – 60 лв. за
възрастен и 30лв за дете от 2-12 години
Полудневна екскурзия до Канала на любовта в Сидари и Палеокастрица – 65 лв. за
възрастен и 32 лв. за дете от 2-12 години;
Целодневна екскурзия до Албания – Саранда, Бутринт и Ксамил – 180 лв. на човек
Целодневен круиз до островите Паксос и Антипаксос – 70 лв. за възрастен и 35 лв. за
дете от 2-12 години
Организиран трансфер за свободно време в гр. Корфу и разходка с корабче с
прозрачно дъно Калипсо стар - 25 лева на човек;
Входна такса за двореца Ахилион – около 5 евро, заплаща се на място
Входна такса за Старата крепост – около 6 евро, заплаща се на място
Комбиниран билет за Археологическия музей, Старата крепост и Музея на азиатското
изкуство – около 12 евро, заплаща се на място
Билет за разходката с лодка - около 10 евро на човек/ деца до 4 години – безплатно
Входна такса за Бутринт - около 4-5 евро/ 500 леки, заплаща се на място
Билет за разходка с корабче с прозрачно дъно - около 15 евро за възрастен / 8 евро за
деца 2 – 12 г.
Плажни кърпи и кърпи на басейна – около 5 евро за всяка чиста кърпа и 10 евро
първоначален депозит, който се връща на клиентите
Чадъри и шезлонги на плажа – около 6 евро/ ден
ПОЛЕТНО РАЗПИСАНИЕ:
София – Корфу: Излита - 08:00/ Каца – 09:10 часа
Кофу – София: Излита – 10:00/ Каца – 11:10 часа
РЕЗЕРВАЦИИ:
Капаро 350 лева
Доплащане 31 дни преди датата на пътуване
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Екскурзии Корфу Сезон 2019
Ionian Princess Club Suite Hotel 4*
Препоръчителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.
Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 20 туриста.
Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място, при налични свободни места.
Провеждането на екскурзиии не се гарантира без минимум събрани туристи.
Екскурзия
Обзорна екскурзия гр. Корфу дворецът Ахилион - Канони
Екскурзия до Канала на любовта в
Сидари и Палеокастрица
Екскурзия до Албания – Саранда,
Бутринт и Ксамил
Круиз до островите Паксос и
Антипаксос
Организиран трансфер за свободно
време в гр. Корфу и разходка с корабче
с прозрачно дъно Калипсо стар

Вид

Цена за
възрастен

Цена дете 2
- 11.99 г.

Полудневна

60 лева

30 лева

Полудневна

65 лева

32 лева

Целодневна

180 лева

180 лева

Целодневна

70 лева

35 лева

25 лева

25 лева

Обзорна екскурзия гр. Корфу – дворецът Ахилион – Канони
Отпътуване около 13:30 часа за столицата на острова – Керкира. Посещение на двореца
Ахилион – лятната резиденция на императрица Елизабет, построена през 1890 г. В чест на
Ахил – любимият герой на императрицата. Посещение и фотопауза на полуостров Канони.
Пешеходна обиколка на столицата Керкира с местен екскурзовод: площад Спианада –
сърцето на града и най-големият площад на Балканите, галерията с арките Листон – едно
от най-романтичните кътчета на града, копие на парижката улица Риволи, Старата крепост,
свързана с Венецианската окупация, дворецът Св.св. Георги и Михаил, където днес се
помещават Музеят на азиатското изкуство; църквата Св. Спиридон – закрилник на града,
спасил го от турците, чумата и глада.
Екскурзия до Канала на любовта в Сидари и Палеокастрица
Отпътуване около 13:30 часа за Палеокастрица – един от най-оживените и красиви
курорти на острова, за който легендата разказва, че на негово място се намирал древният
град Алкинос. На този бряг бродил Одисей, запленен от приказния остров. Посещение на
манастира Пиги, построен през 1225 г. – великолепен пример за гръцка религиозна
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архитектура. Според легендата Богородица спасила светата обител и местните жители от
нашествието на пирати, като вкаменила кораба им. При подходяща температура –
възможност за разходка с лода с разглеждане на пещерите в залива, срещу допълнително
заплащане. Отпътуване за Сидари и фотопауза до Канала на любовта.
Екскурзия до Албания – Саранда, Бутринт и Ксамил
Ранно отпътуване за пристанището на гр. Корфу, откъдето групата се качва на корабче тип
комета и се отправя към албанския бряг. След около 30 минути пристигане на граничния
контрол на пристанището в Саранда – един от най-известните албански курорти,
разположен край просторен залив на Йонийско море с крайбрежна алея, етнографски
музей, градска порта, руини на антична синагога. Отпътуване за Бутринт с местен
екскурзовод. Разглеждане на археологическия комплекс, включен в листата на ЮНЕСКО
като един от най-добре запазените гръко – римски градове на Балканите: храмът на
Асклепий, Баптистерият, Нимфеонът, Театърът, Лъвската порта, Акрополът с археологискея
музей. Връщане към Саранда и посещение на Ксамил – красиво кътче от Южна Албания,
състоящо се от кокетно селце, няколко заливчета и 4 малки островчета. Морето е плитко,
топло и прозрачно с множество рибки. Заливчетата са покрити с бял пясък. До
островчетата през топлите дни може да се иде с лодка или с водно колело. Свободно
време за разходка, плаж и обяд. Връщане в хотела на Корфу.
Круиз до островите Паксос и Антипаксос
Целодневна екскурзия с продължителност около 8 часа, която включва круиз с корабче, с
посещение на остров Антипаксос с възможност за плуване в кристално чистите и топли
води на Йонийско море; разглеждане на Сините пещери, остров Паксос и посещение на
столицата на острова – Гайос. Свободно време за обяд. Връщане в хотела.
Организиран трансфер за свободно време в гр. Корфу и разходка с корабче с прозрачно
дъно Калипсо стар
Организиран транспорт до столицата на острова – едноименния град Корфу с тръгване
около 14 часа. Свободно време, по време на което ще имате възможност да се потопите в
уникалната атмосфера на столицата на острова и самостоятелно разглеждане на
забележителности по избор. При подходящи метеорологични условия и по желание –
възможност за едночасова разходка с корабче с прозрачно дъно Калипсо стар до
разположения в близост остров Видо.
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