NEW BALKAN TOURS
НОВА ГОДИНА
26 декември – 2 януари
ПОСЛЕДНИ МЕСТА
ПЕРЛИТЕ НА ЕГИПЕТ
Кайро и Хургада
Египетския музей в Кайро и Пирамидите
ВКЛЮЧЕНА НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ

Цена за
двама
възрастни

Цена за
Цена за
Цена за
двама
един
трима
възрастни и
възрастен възрастни едно дете до
12 години

Цена за
двама
възрастни и
две деца до
12 години

Desert Rose 5*
Superior Garden view room

3978 лева

1963 лева

5062 лева

-

Deluxe Club

4242 лева 4242 лева 2094 лева
Jaz Makadi Oasis 5*
4836 лева 2930 лева
5100 лева 4776 лева 2510 лева
Jasmine Palace 5*
3866 лева 3726 лева 1906 лева
4338 лева 4198 лева 2143 лева
4390 лева 4250 лева 2169 лева
3866 лева 3726 лева 1906 лева
3996 лева 3856 лева 1906 лева
Gravity Hotel and Aquapark 5*
3708 лева 3568 лева 1828 лева
3812 лева 3672 лева 1880 лева
Bellagio Resort and Spa 5*
4206 лева 2641 лева
4312 лева 4172 лева 2129 лева

5326 лева

-

6345 лева

1822 лева

5020 лева
5492 лева
5544 лева
5020 лева
5150 лева

6820 лева
6646 лева
6698 лева
-

4862 лева
4966 лева

6331 лева
6461 лева

5466 лева

7092 лева

Superior Garden view room
Family Superior room
Standard Pool View room
Family Garden View room
Family Pool View room
Superior Garden view room
Superior Pool view room
Superior Sea View room
Family Garden View room
Deluxe Pool View room
Superior Sea View room

3978 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет Варна – Кайро / Хургада – Варна с директен чартърен полет
Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж
6 нощувки на база All Inclusive в избран хотел
1 нощувка на база закуска и вечеря в Мövenpick Hotel & Сasino Сairo - Мedia City 5* в Кайро
НОВОГОДИШНА ВЕЧЕРЯ
Екскурзия на български на Кайро – Египетския музей и Пирамидите
Обяд на корабче-ресторант на брега на река Нил, в Кайро
Входни такси за Египетския музей и Пирамидите
ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ
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NEW BALKAN TOURS
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и с покрит риск за COVID-19;
Застраховка отмяна на пътуване с покрит риск за COVID-19 или положителен PCR тест преди
отпътуване
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДОПЛАЩАНЕ:
Туристическа виза 25 щатски долара
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване и връщане – 50 лв. за възрастни и деца над 5,99 г.
ПОЛЕТИ:
Варна 06:30 - София 08:00 - Кайро 10:30 ч.
Хургада 19:60 - София 23:20 - Варна 00:50 ч.
Трансфер Кайро – Хургада / Хургада – Кайро – около 600 км. / 6 часа
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Екскурзия
Възрастен

Дете

Екскурзия до град Луксор

190 лева

95 лева

Посещение на Райският остров

130 лева

65 лева

Badawya Vip

140 лева

70 лева

Общо трите екскурзии

460 лева

230 лева

Пакет С ОТСТЪПКА Посетих Египет – включва
Екскурзия до Луксор, Райски остров и Badawya Vip

410 лева

210 лева

Гмуркане и шнорхелинг

140 лева

70 лева

Разходка с лодка с прозрачно

130 лева

65 лева

Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу

120 лева

60 лева

Общо трите екскурзии

390 лева

195 лева

Пакет С ОТСТЪПКА Водна приказка – включва
гмуркане и шнорхелинг, Райски остров и Вечерен круиз
по река Нил

350 лева

180 лева

ОБЩО ЗА ДВАТА ПАКЕТА

760 лева

390 лева

ОПИСАНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди
Посещение на Музеят на Египет в Кайро. В музеят са показани повече от 12 000 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
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се установи накрая в самото сърце на Кайро. След посещение на музея има включен обяд на кораб,
закотвен на брега река Нил. Посещение на 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 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.
Екскурзия до град Луксор – разглеждане на Луксор, Карнак, храма на Хатшепсут, Долината на
царете
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.
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. 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, фотоапарат, шапка, слънчеви очила, пари
и аква обувки.
Посещение на Райският остров
Разходката с моторна лодка до прекрасният Райският остров е олицетворение на идеалното кътче за
почивка и еко туризъм. Ще имате възможност да се насладите се на 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, фотоапарат,
слънце-защитен лосион шапка, слънчеви очила, пари и аква обувки.
Badawya Vip – Следобедна екскурзия из Арабската пустиня с ATV, джипове и езда на камили
Ще имате възможност да се насладите на разходка с джипове, АТВ, бъгита из пясъчните дюни на
Арабската пустиня. След разходката приключението продължава с възможност да се качите на на
камила и типично ориенталско шоу. Екскурзията завършва с романтична вечеря в ориенталски стил.
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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.
Вечерен круиз по река Нил с вечеря и ориенталско шоу
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 танцово и фолклорно шоу.
Цената НЕ включва: напитки по време на вечерята.

пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:
ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 20% и доплащане 22 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 за самолетните и автобусните програми (Когато
има наложено задължително изискване за отрицателен тест за осъществяване на пътуването)
ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, включително и за
риск от заразяване с COVID-19.
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.
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