
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДИ ОКОНЧАТЕЛНО СКЛЮЧВАНЕ И ОБВЪРЗВАНЕ С 

ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ И ДРУГА ОФЕРТА ЗА ПЪТУВАНЕ 

 ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.82.ал.1т.1-9 ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА 

В посочените програми са включени множество хотели с различни категории, местонахождения , вид изхранване , услуги и цени, 

като от тях потребителя избира  в зависимост от  собствените си изисквания  и финансови параметри . 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ 

Туристическо пътуване до :  

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА: 

-  двупосочен самолетен билет  с включени летищни такси 

- нощувки в предварително избраният хотел  

- трансфери -летище-хотел-летище/групирани/ 

- един салонен багаж до 5 кг. и чекиран багаж до 20 кг 

- медицински разходи при болест и злополука на туриста  

 - асистиране при заминаване на летище   

- посрещане и асистиране по време на престоя  

ПАКЕТНАТА НЕ ЦЕНА ВКЛЮЧВА: 

- разходи от личен характер 

- индивидуални трансфери или VIP обслужване 

- турове и екскурзии  
 
- виза / ако страната на пребиваване изисква такава / 

- застраховка отмяна на пътуване - доплащането е в зависимост от 
цената на закупения пакет и срока на анулация. 
 
-  горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията 
наложи такава 

                          

 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 и валидност на документ за самоличност 

*Туроператорът не носи отговорност за изпратени неверни данни.  

 

Декларирам, че съм получил нужната ми предварителна информация преди сключване и обвързване със същинския                         

„ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ „  . 

Задължавам са да предам предварителната информация и на останалите потребители които биха фигурирали в сключването 

на предстоящ  „ ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ „ . 

 

Дата:                                                                                                  Име -Фамилия: 

                                                                                                                   ПОДПИС: 


