
Почивкa в Шри Ланка 

с чартърен полет от София 

Шри Ланка, или известна като „Цейлон“, която Марко Поло нарича „най-

красивият остров за своите размери“, включва много широк спектър от 

възможности за приятен отдих — уникално културно и древно наследство, 

неповторим и екзотичен растителен и животински свят, загадъчни, магични 

планини и белоснежни плажове, тропически гори с множество реки и буйни 

водопади. И разбира се, знаменитият цейлонски чай, известен в целия свят и 

отглеждан по най-стари традиции и който със сигурност трябва да опитате. 

Всяка събота от 29.01.2022г. до 07.05.2022г. 

7 нощувки / 8 дни 

ПРОГРАМА 

Първи 

Излитане от Летище София с директен чартърен полет до летище Матала в Шри Ланка 

изпълняван от авиокомпания Gullivair с номер на полет GBG805.  

Втори ден  

Кацане на летище Матала. Посрещане от фирмата партньор на място и трансфер до 

избрания хотел с лицензиран автобус. Настнаяване. Нощувка. 

 

Трети – седми ден  

Свободни дни за плаж и почивка или участие в морски мероприятия или допълнителни 

екскузрии (срещу допълнително запщане), предлагани и организирани на място. 

Осми ден 

След закуска освобождаване на стаите и трансфер до летище Матала за чартърен полет 

до София, изпълняван от авиокомпания Gullivair с номер на полета GBG806. Кацане на 

летище София. 

Цената е в евро и включва: 

- Самолетен билет с чартърен полет и включени летищни такси; 

- Един салонен багаж до 4 кг. и чекиран багаж 23 кг.; 

- Трансфер летище-хотел-летище 

- 7 нощувки в избран хотел на съответна база изхранване; 

- Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с покритие  
10 000   евро и покритие за Covid; 
 

 

 



Пакетната цена НЕ включва: 

- Виза - 35 $ 

/ при пристигане на летище или онлайн на 

https://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=en_US / 

- Допълнителни екскурзии на място и разходите от личен характер; 

- Застраховка отмяна на пътуване - доплащането е в зависимост от цената на 
закупения пакет и срока на анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава 
в деня на сключване на договора, съгласно условията на застрахователна компания 
"Алианц"; 

- Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията наложи 
такава) 

 
COVID 19: 

- За ваксинирани: 

Ваксинираните пътници на пристигане в Шри Ланка трябва да представят негативен PCR 

тест направен 72 часа преди полета, както и ваксинационен сертификат. 

- За неваксинирани: 

Те трябва да представят негативен PCR тест на пристигане в Шри Ланка, след което им 

правят втори PCR тест при пристигане в хотела. Докато излязат резултатите, клиентите 

не могат да напускат територията на хотела. 

ВАЖНО! Информацията може да бъде актуализирана по всяко време в съответствие с 
въвеждане на нови изисквания и разпоредби. 

 
 
 
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:  
1. Плащания:  

- Авансово плащане – 30% от общата сума при записване;  

- Доплащане: до 30 дни преди отпътуване;  
 
ВАЖНО! В случай на евентуални неблагоприятни промени заради Ковид-19, като 
задължителна карантина, затворени граници и др., ако не осъществим полетите, ВСИЧКИ 
заплатени суми ще бъдат възстановени в десетдневен срок, съгласно условията на 
договора.  
 
2. Необходими данни за всички пътуващи* :  

- Три имена на латиница по международен паспорт;  

- Единен граждански номер (ЕГН) или дата на раждане, ако лицето е чуждестранен 
гражданин;  

- Номер на паспорта и дата на валидност;  
 
*Туроператорът не носи отговорност за изпратени неверни данни.  
 
3. Анулационни срокове:  

3.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без 
да дължи неустойка е до 60 дни преди датата на пътуването.  

https://www.eta.gov.lk/slvisa/visainfo/center.jsp?locale=en_US


3.2. При анулация от 60 до 30 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 
изискуемия депозит, съобразно условията на конкретната програма, но не по-малко от 
50% от цената на пътуването.  
Ако направената анулация е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в 
размер на 70% от цената на пътуването;  
Ако направената анулация е 15 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката 
е в размер на 100% от цената на пътуването;  
ВАЖНО: Поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да 
начислят т.нар. горивна такса (fuel surcharge). В такъв случай туроператорът си запазва 
правото да променя цената на пътуването с фактическата стойност на горивната такса и 
тя ще е дължима за всички резервации за полета, за които се начислява, без значение 
кога са направени. Цените на горивата в програмата за Шри Ланка са калкулирани с 
параметри $700/тон и 1 евро = 1,2 долара. При промяна на цените на горивата може да 
бъде начислена горивна такса. Тази такса следва да бъде обявена от туроператора и 
заплатена от потребителя не по- късно от 21 дни преди датата на заминаване.  
ВНИМАНИЕ: Авиокомпанията си запазва правото да актуализира часовете на излитане и 

кацане, за което туроператорът ще информира своевременно пътниците.  
Важна информация: За пътуване до Шри Ланка се изисква валиден международен 
паспорт. Паспортът трябва да е с валидност поне 6 месеца след датата на влизане в 
страната. Не се изискват допълнителни ваксини. 
Превозването на специално оборудване за екстремни спортове като сърфинг, 
кайтсърфинг, гмуркане и други се организира само по запитване и след предварително 
подадена информация към туроператора.  
Пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност.  
Важно: За деца до 18г., пътуващи без родителите или само с един от тях, трябва да имат 
оригинал и ксерокопие на нотариално заверена декларация, че и двамата родители са 
съгласни детето да пътува в чужбина. Ако дете под 18 г. пътува само с един от родителите 
си (или с друг придружител, различен от родител), той трябва да носи нотариално 
заверено пълномощно от непътуващия родител + копие от него (а ако пътува с друг 
придружител – декларация и от двамата родители) за излизане на детето в чужбина (в 
случай, че детето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии, трябва да 
предоставят акта за раждане на детето, както и копие от него). Този документ ще послужи 
пред българските гранични власти.  
Чужденци, влезли в Република България със собствен транспорт /лек автомобил/, не 
могат да напускат границите на страната с друг вид транспорт.  
 
*Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 100 (Срок за уведомяване 
при недостатъчен брой записани туристи - 21 дни преди отпътуване).  
 

Допълнителни екскурзии 
 

Екскурзия до Канди (целодневна)  
Посещение на център за отглеждане на слонове в Пинавела. Слоновете заемат важно място в 
живота на Шри Ланка, затова в Пинавела през 1975 г. е бил създаден държавен център за 
отглеждане на слонове. Сега в него живеят около 40 слона. Най-подходящото време за посещение 
на разсадника е в момента на храненето и къпането на слоновете. Тук на туристите се предоставя 
уникалната възможност от близко разстояние да наблюдават слоновете и да се снимат с тях. 
Следва посещение на Кралската Ботаническа Градина в Перадения - една от най-красивите в 
Азия. Създадена през 1821 година, градината е разположена в долината на река Махавели – най-
голямата река в Шри Ланка. Една от удивителните зони е колекцията от стайни растения (750 
вида), чието достойнство са уникалните форми на листата и многообразието от разцветки. 



Атракция на градината са декоративните орхидеи (около 100 вида). Градината се слави и с 
колекция от 175 вида палми. 
Цена: 85 евро на възрастен 
 
Екскурзия до Сигирия и Дамбулла (целодневна) 
Посещение на храма на Свещения Зъб на Буда в Канди. Канди – за столица на държавата се е 
смятал градът, в който се е намирал Зъбът на Буда. Когато през 1590 г. Зъбът е бил пренесен в 
Канди, кралят Вимала Дхарма Сурия І е построил двуетажен храм на територията на кралския 
дворец, където е била поместена реликвата. С тази реликва е свързано и едно от най-колоритните 
шествия на Изтока – фестивала Esala Perahera. Всяка година, преди пълнолунието през август, 
светинята се изнася затворена в специален купол. В шествието, протичащо по улиците на града, 
участват десетки слонове, покрити с ярки дрехи със звънци и илюминации, стотици танцьори и 
акробати. Следва пътуване до Сигирия. Изкачване на Лъвската скала-Сигирия. В Шри Ланка, през 
Vв. след Христа, Касапа (477-495 гг.), големият син на крал Датусена (459-477 гг.), е трябвало да 
наследи престола, но баща му решил това да бъде по-малкия син Могалана (майката на Касапа 
била наложница). Касапа възненавидил баща си и го затворил в тъмница, а през 477 г. участвал в 
неговото умъртвяване. Могалана се ужасил от страшните деяния на по-големия си брат и се скрил 
в Южна Индия. Страхувайки се от отмъщение, Касапа решил да построи столица в труднодостъпно 
място. И той избрал скалата Sigiriya, висока 180 м. Кралят и неговите архитекти разчистили 
мястото около скалата и построили великолепен град, обкръжен от градини с фонтани и басейни. 
Изградили и най-изумителните стълбища в света: стъпалата са изрязани между лапите, гърлото и 
челюстите на лъв с огромни размери. На върха на скалата е бил построен дворец-цитадела. Тя 
започва от "платформата на лъва", от който са останали само лапите. Стъпала водят към тераса с 
размер от 17 000 кв. м. (1,7 хектара ) , където някога се е намирал двореца. 
Цена: 95 евро на възрастен 

 
 
Важно: Цените на екскурзиите подлежат на препотвърждение от агенцията-партньор на 
място.  
 
 
 

“Онекс Тур” ЕООД е сключил застрахователен договор със ЗК “Лев Инс” АД, гр. София, 
Бул. “Черни Връх” №51, ЕИК: 121130788, покрити рискове, застрахователна полица № 

13062110000063 и застрахователен лимит – 1 400 000,00 лева, с валидност до 
22.01.2022 г. Туроператор ОНЕКС ТУР, удостоверение за регистрация РК-01-7094 
(издадено на 13.03.2020 г.), ЕИК 202409930, адрес на управление: гр.Пловдив, ул. 

Абаджийска 14, телефон 02/465 38 48, email: info@onextour.bg 
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