NEW BALKAN TOURS
ЙОРДАНИЯ – ПЛАЖ и ВЪЛНУВАЩИ ЕКСКУРЗИИ
Полет от Варна
КОЛЕДА и НОВА ГОДИНА в Акаба, Йордания
КОЛЕДА 23 – 28 декември
НОВА ГОДИНА 29 декември – 3 януари
ранни записвания до 15 октомври
ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ!!!
Oryx Hotel 5*
Закуска и
вечеря

Човек в двойна
стая

Единична стая

Трети
възрастен

Дете от 2 до 12
години

КОЛЕДА

1204 лева

1576 лева

na

779 лева

НОВА ГОДИНА

1364 лева

1756 лева

na

897 лева

Закуска и
вечеря

Човек в двойна
стая

Единична стая

Трети
възрастен

Дете от 2 до 12
години

КОЛЕДА

1268 лева

1672 лева

na

1130 лева

НОВА ГОДИНА

1471 лева

1875 лева

na

1269 лева

Hilton Double Tree 5*

Movenpick Residence 5*
Закуска и
вечеря

Човек в двойна
стая

Единична стая

Трети
възрастен

Дете от 2 до 12
години

КОЛЕДА

1502 лева

2129 лева

1449 лева

1173 лева

НОВА ГОДИНА

1744 лева

2371 лева

1691 лева

1339 лева

Moevenpick Tala Bay 5*
Закуска и
вечеря

Човек в двойна
стая

Единична стая

Трети
възрастен

Дете от 2 до 12
години

КОЛЕДА

1587 лева

2299 лева

1534 лева

1119 лева

НОВА ГОДИНА

1840 лева

2541 лева

1776 лева

1285 лева
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NEW BALKAN TOURS
Al Manara Luxury Colection 5*
Закуска и
вечеря

Човек в двойна
стая

Единична стая

Трети
възрастен

Дете от 2 до 12
години

КОЛЕДА

1598 лева

2256 лева

na

1162 лева

НОВА ГОДИНА

1928 лева

2586 лева

na

1365 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет до/от Акаба с чартърен полет с Bulgarian Air Charter
Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж
5 нощувки на база закуска и вечеря в избраният хотел
Новогодишна гала вечеря
ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро с покрит риск за COVID-19
Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или положителен
PCR тест преди отпътуване
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА
Задължителен PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за
възрастни и деца над 5,99 г.
PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и деца
над 5,99 г.
Допълнителни екскурзии
Бакшиши по време на пътуването около 5 щатски долара за турист на ден
УСЛОВИЯ
Авансово плащане: 50 лева на турист при подписване на договор.
Краен срок за пълно плащане: 25 дни преди датата на заминаване.
Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:
ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация - депозит при резервация 50 лева и
доплащане 20 дни преди тръгване
ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора
или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни
50% ОТСТЪПКА от PCR тестове на лаборатория Рамус
ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро,
включително и за риск от заразяване с COVID-19.
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NEW BALKAN TOURS
БОНУС без аналог - при установяване на covid-19 по време на пътуване – БЕЗ
РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. Това покритие
стандартно не се включва в медицинската застраховка
БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване, включена във всеки пакет
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Екскурзия

Вид

Възрастен

Дете

Петра

Целодневна

240 лева

140 лева

Джип сафари в пустинята Уади Рум

Полудневна

165 лева

80 лева

Петра + Джип сафари в пустинята Уади Рум Целодневна

335 лева

260 лева

Мъртво море – Витания – горещите извори
Целодневна
на Ma’in

280 лева

230 лева
45 лева

Шнорхелинг в Червено море

Кратка

90 лева

Офроуд тур с каране на ATV Buggies 1 час

Кратка

85 лева

Пакет от минимум 3 екскурзии

-

10% намаление

Целодневна екскурзия до Петра – около 126 км / 1 час и 50 мин
Отпътуване за Изгубения град Петра – едно от новите Седем чудеса на света и без
съмнение най – ценното съкровище на Йордания. Пешеходна разходка из извиващ се
сред планината каньон, в който се намират останките от Старинния град. Местният
екскурзовод разказва за историята и археологическите находки в този необикновен
комплекс от храмове, жилища и гробници, изсечени в разноцветните червеникаво –
розови скали на каньона преди повече от 2000 години. Запознаване със
забележителностите на древния набатейски град, сред които е и най-известният
туристически обект в страната – така наречената Съкровищница.
Обяда се заплаща отделно 15 щатски долара
Акаба – джип сафари в пустинята Уади Рум – около 64 км
Полудневна екскурзия до пустинята Уади Рум. Начало на незабравимо двучасово джип
сафари, което ще отведе групата към това недокоснато от човешката ръка място.
Изваяни от природните стихии, чудни каменни формирования и скални образувания,
спират дъха на посетителя и оставят у хората впечатлението, че тук времето е спряло
преди много хилядолетия. От преди векове датират и традициите на седемте бедуински
племена, които все още живеят в пустинния район. Връщане в курорта.
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Целодневна екскурзия до Петра + джип сафари в пустинята Уади Рум
Пътуване от Акаба до Петра около 1 час и 50 мин. Посещение на Петра. Обяд - заплаща
се отделно 15 щатски долара. Пътуване от Акаба за Уади Рум. Джип сафари около 1 час
и 30 минути. Пътуване обратно до Акаба.
Целодневна екскурзия до Мъртво море – Витания – горещите извори на Ma’in
Отпътуване от Акаба и след около 3.30 часа пристигане в горещите извори на Ma’in.
Свободно време и продължаване за Витания, където Исус Христос е кръстен в река
Йордан. Отпътуване за Мъртво Море - най-ниската точка на земното кълбо,
разположена на 400 м под морското равнище. Плуване и обяд. Връщане в Акаба.
Обяда се заплаща отделно - 15 щатски долара
Акаба – офроуд тур с каране на ATV Buggies около 1 час
Провежда се 2 пъти дневно – рано сутрин на изгрев и следобед, преди залеза. За деца
под 12 г. не се разрешава.
ПРОГРАМА
ДЕН – 1 Кацане на летището в Акаба. Трансфер и настаняване в хотел.
ДЕН – 2 Екскурзия до изгубения Град Петра – едно от новите чудесата на света, част от
световното културно наследство на ЮНЕСКО.
ДЕН – 3 Екскурзия да пустинята Уади Рум – където изваяни от природните стихии, чудни
каменни формирования и скални образувания, спират дъха на посетителя.
ДЕН – 4 Екскурзия до Мъртво Море и Витания.
ДЕН – 5 Морска разходка и шнорхелинг в Червено море.
ДЕН – 6 Трансфер до летището в Акаба и полет до България.
COVID-19 изисквания и условия за влизане на територията на Йордания
Туристите пътуващи за Йордания, задължително трябва да си направят PCR в България
до 72 часа преди пътуването, независимо дали са ваксинирани или не. Изключение –
деца на възраст под 5 години. Цената на такъв тест, платен в Абакс е 50 лв с отстъпката.
Ваксинирани туристи:
Пътуващите трябва да посетят https://www.visitjordan.gov.jo портала преди заминаване,
да попълнят необходимия формуляр, да приложат сертификат, че са ваксинирани и да
получат безплатен QR код. QR кодът е задължителен за представяне преди качване на
борда на самолета и при пристигане на летището в Акаба. Не се изисква допълнителен
тест при пристигане на летището в Акаба. Непълнолетни деца с двама ваксинирани
родители, не представят отрицателен PCR или сертификат за ваксинация.
Неваксинирани туристи:
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Пътуващите които не са ваксинирани или имат само първа доза ваксина, трябва да
посетят https://www.visitjordan.gov.jo портала преди заминаване, да попълнят
необходимия формуляр, да приложат отрицателен PCR и да получат QR код срещу сума
от 28 JOD (40 USD), платена с карта. QR кодът е задължителен за представяне преди
качване на борда на самолета и при пристигане на летището в Акаба. PCR тестът е
задължителен при пристигане на летище Акаба, за всички туристи, които не са
ваксинирани или имат само първа доза ваксина. Платената сума преди отпътуване – 28
JOD (40 USD) в портала https://www.visitjordan.gov.jo е по същество – цената на теста при
пристигане.
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