
Почивка на остров Тенерифе  
с директен чартърен полет от София 

 
01.03.2022 – 5 нощувки / 6 дни 

всеки вторник от 19.04.2022 до 03.05.2022 вкл. – 7 нощувки / 8 дни 

 

ПРОГРАМА 

Първи ден: София - Тенерифе 
Среща на Летище София Терминал 1 за директен чартърен полет до Tenerife South - Reina Sofía Airport (TFS) 
изпълняван от BH Air. Посрещане на място от фирмата партньор, трансфер от летище до хотела, настаняване в 
избрания хотел, на съответната база изхранване, нощувка. 

 
Втори ден: Тенерифе 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или  екскурзия срещу допълнително заплащане. 
 

  Трети ден: Тенерифе 
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или  екскурзия срещу допълнително заплащане. 
 

  Четвърти ден: Тенерифе  
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или  екскурзия срещу допълнително заплащане. 
 

Пети ден: Тенерифе 
Закуска. Свободно време за плаж, шопинг и други приятни забавления или екскурзии срещу допълнително 
заплащане: 

 

  Шести ден: Тенерифе 
Закуска. Свободно време за плаж, шопинг и други приятни забавления или екскурзии срещу допълнително 
заплащане. 
*За програмата с 5 нощувки / 6 дни - след закуска трансфер до летище Tenerife South - Reina Sofía Airport (TFS) 
за директен чартърен полет до София,  изпълняван от Авиокомпания BH Air. Кацане на летище София. 
 

  Седми ден: Тенерифе 
Закуска. Свободно време за плаж, шопинг и други приятни забавления или екскурзия срещу допълнително 
заплащане.. 
 

  Осми ден: Тенерифе - София 
  Закуска.Трансфер до летище Tenerife South - Reina Sofía Airport (TFS) за директен чартърен полет до София,  
изпълняван от Авиокомпания BH Air. Кацане на летище София. 



 
 
 
 

Пакетната цена е в евро и включва: 
 Самолетен билет София –Тенерифе (TFS) – София с включени летищни такси;

 Трансфери летище – хотел – летище;

 Чекиран багаж 20 кг. и ръчен багаж до 7 кг;

 Съответният брой нощувки на избраната база изхранване;

 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистънс;

 Представител на туроператора.



 
Пакетната цена НЕ включва: 

 Разходи от личен характер;

 Допълнителни екскурзии;

 Доплащане 5 евро за медицинска застраховка за 8 дни, за лица от 65 до 75 години и 12 евро за лица от 75 

до 80 години.

 Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако има промяна в цените на горивата и 
Авиокомпанията начисли такава).











Допълнителни екскурзии: 
 

Ла Гомера – целодневна екскурзия с автобус (85 евро за възрастен / 55 евро за деца до 11,99) 

Пътуването ни започва с кратка отсечка до пристанището на Лос Кристианос. С бързия ферибот са 

необходими около 40 минути, за да стигнем до столицата на Гомера Сан Себастиан. На първата спирка ще 

получите информация от вашия водач за маршрута и процеса по отглеждане на плодовете, произвеждани тук. 

Гомера е почти недокоснат остров, което го прави наистина уникален. Продължаваме пътуването си през гори 

и бананови насаждения до нетипичен ресторант, където ще се насладите на традиционен обяд. По време на 

обяда ще ви бъде демонстриран език „El Silbo“, наподобяващ свистене. Езикът се използва и днес за 

комуникация между долините. След това ще посетим Националния парк Garajonay с различните му видове 

лаврови дървета. Накрая при завръщането ни към историческата столица ще спрем на известните скали Roque 

de Agando. Ще останем известно време, за да се насладите на магическите гледки. След кратка обиколка през 

Сан Себастиан е време да кажем „Довиждане!“ на Ла Гомера. Връщане на Тенерифе.  

*Обядът не е включен в цената. 

 

Тейде и Маска с автобус (38 евро за възрастен / 19 евро за деца до 11,99) 

Тази екскурзия е с най-много изключителни и красиви гледки. Пътуваме към националния парк, минавайки през 

Вилафлор, най-високото село в Испания. След това продължаваме до долината Уканка през Boca Tauce. 

Време е за снимки в Лос Рокес де Гарсия. От там можете да се възхищава на 3718 метра високия връх Тейде, 

както и на уникален свят от цветове и форми. Слизаме през долината Оротава и караме до Icod de los Vinos, 

където ще видим прочутото хилядолетно Драконово дърво. Ще посетим и Гарачико, частично разрушен от 

вулканично изригване. Тук можем да наблюдаваме типичната Канарска архитектура и басейните с лава. 

Пътувайки към Маска ще бъдем пленени от впечатляващи гледки. Продължаваме пътуването си до Сантяго 

дел Тейде и се връщаме от южната страна на острова. 

 

Санта Круиз – Таганана – Ла Лагуна целодневна екскурзия с автобус  

(35 евро за възрастен / 18 евро за деца до 11,99) 

Отправяме се в посока Ла Лагуна, град обект на световното наследство. Ще посетим най-важните и живописни 

места в града - Plaza del Adelantado, Iglesia del Santísimo,Кристо де ла Лагуна, пазарът, стария град и 

епископията. Пътуването ни продължава към Монте де лас Мерседес. Придвижвайки се по пътя Bailadero, ще 

минем през Лавровите планини и ще стигнем в Таганана. Преди да пристиганем на плажа Almáciga, ще 

направим кратка спирка за снимки на Los Roques. Обядът е в ресторант (не е включен в цената на 

екскурзията). След като приключим с обяда, ще се отправим към рибарския квартал Сан Андрес, където се 

намира плажът на Лас Тереситас. Свободно време за плажи почивка. Обратен трансфер към хотела. 



 

 

 

 

Островна обиколка с Автобус (54 евро за възрастен / 27 евро за деца до 11,99) 

Тази обиколка ви дава възможност да се насладите на най-добрите гледки на острова. Автобусът се движи по 

западното крайбрежие, по пътища минаващи през Сантяго дел Тейде и до Erjos, от където се открива 

фантастичната гледка към "El Teide". Продължаваме към El Tanque и спираме в село Гарачико. Селото е било 

разрушено от вулканично издирване през 1706 г. Следващата ни спирка е Icod de los Vinos. В това село се 

намира известното "Драконово дърво", за което се твърди, че е на около 2000 години. Оттук тръгваме към 

долината на Ла Оротава. Ще се разходим до известната историческа къща "Los Balcones". Тя е център на 

запазените във времето местни за острова заняти, като бродерия, грънчарсво и др.Ще спрем за обяд* в парка 

"Granja Verde".Следващата ни кратка спирка е в Mirador de Humbolt. От тук гледката към острова е несравнима. 

Денят ни завършва в Канделария, където ще видим Черната Мадона. 

*Обядът не е включен в цената. 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

1. Плащания: 

Авансово плащане от 30% депозит на човек при записване; 
Доплащане: до 30 дни преди датата на отпътуване; 

 

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 паспорт и дата на валидност; 
*Туроператора 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. 
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 30% 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: Промяна на цената е възможна при: промяна на транспортни разходи /гориво/, летищни, пристанищни и 
др. такси; промяна с повече от 3% на валутния курс в периода м/у датата на сключване на договора и 
отпътуването; непредвидено покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно 
наложителни случаи. Обменният курс използван за изчисляване на програмата EUR/USD e 1.20. 

 

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 тя се начислява, без 
значение кога те са направени. Цените на горивата в програмата в София и Анталия са калкулирани с параметри 
$700/тон и 1 евро = 1,18 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 за смяна на часовете на излитане и кацане, за което фирмата 
ще информира своевременно пътниците. 
 
Забележка: Туроператорът НЕ носи отговорност при промяна на музейните такси и работното време на 
музеите. Посочените такси са съгласно информацията, поместена в сайтовете на посочените туристически 
обекти. 



 
Възможно е да настъпят промени. Туристическата агенция си запазва правото на промени в последователността 
на изпълнение на програмата по независещи от нея причини и не носи отговорност за туристи, недопуснати от 
съответните гранични власти. 

 

Важно: За Деца до 18 г. 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 години пътува само с един от родителите си (или с друг придружител, различен от родител), той трябва да 
носи нотариално заверено пълномощно от не пътуващия родител + копие от него (а ако пътува с друг 
придружител – 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, те 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. 

 
  Важна информация: 
До Тенерифе можете да пътувате с валидна лична карта, както и/или с валиден международен паспорт. 
Документите трябва да са с валидност поне 6 месеца след датата на влизането в страната. Не се изискват 
допълнителни ваксини 
 
Необходими документи: 
Лична карта/международен паспорт с валидност поне 6 месеца след датата на влизането в страната. 
няма визови, санитарни или други специфични изисквания. 
 

Полезна информация: 

Някои от допълнителните екскурзии се провеждат при определен минимум. Възможна е промяна на цените на 
допълнителните екскурзии предлагани на място или анулиране по причини не зависещи от туроператора като 
лоши метеорологични условия или подобни. 
Възможна е промяна в реда на разглеждане на забележителностите по програмата. 

 

 

Забележка: 

Туроператорът НЕ носи отговорност при промяна на музейните такси и работното време на музеите. Посочените 
такси са съгласно информацията, поместена в сайтовете на посочените туристически обекти. Възможно е да 
настъпят промени. Туристическата агенция си запазва правото на промени в последователността на изпълнение 
на програмата по независещи от нея причини и не носи отговорност за туристи, недопуснати от съответните 
гранични власти. 

 

Забележка: 

Посочените цени са ексклузивни за обявения период. 
Минимален брой за осъществяване на програмата – 90 

 


