
Почивка в Гърция - ОСТРОВ ЗАКИНТОС - 7 нощувки - 
чартърна програма! 

 
ПРОГРАМА 
Ден 1 

София - о-в Закинтос 
Отпътуване от   летище   София   с директен полет за остров   Закинтос. Кацане на летището на остров 
Закинтос.   Трансфер до хотела. Настаняване. Свободно време за плаж. Нощувка.   (Полетното разписание 
ще бъде предоставено на по-късен етап!) 

 
Ден 2 

о-в Закинтос 
Закуска. Свободно време. Нощувка. 
 

Ден 3 

о-в Закинтос - 70 km 
Закуска.   Свободно време или по желание и предварителна заявка   панорамна обиколка на остров 
Закинтос:   Ехо Хора   - традиционно селище, чиито жители преживяват от собствено произведени суровини, 
и известно с изключително старата маслина, която краси малкото центърче на селището;   фотопауза на 
панорамната площадка над Залива на контрабандистите   със спираща дъха гледка (в случай, че не е 
затворена от местните власти);   посещение на фабрика за зехтин   за кратка беседа и възможност за 
закупуване на зехтин;   курорта Аликес   за свободно време за плаж. Прибиране в хотела 
следобед.   *препоръчителни са удобни обувки, слънчеви очила и шапки*    Нощувка. 
 

Ден 4 

о-в Закинтос 
Закуска. Свободно време или по желание и предварителна заявка   екскурзия до   залива Лагана   - с един 
от най-големите плажове на Гърция и естествено местообитание на средиземноморските костенурки карета, 
за разходка с корабче (продължителност 3 ч.)   до   остров Маратониси   и   наблюдение на костенурките. 
Прибиране в хотела.   *препоръчителни са бански, слънчеви очила и шапки*      Нощувка. 
 

Ден 5 

о-в Закинтос 
Закуска. Свободно време или по желание и предварителна заявка   целодневна екскурзия до остров 
Кефалония:   Сами - второто по големина селище на острова. По желание разходка с лодка в   подземното 
езеро в   пещерата Мелисани (заплаща се допълнително - 25 лв на турист), което омагьосва със своята 
естествена красота, тюркоазени води, сталактити и растителност. Фотопауза на плажа „Миртос“   - 
най-известният и живописен плаж на острова. Посещение на манастира "Св. Герасим", един от най-важните и 
красиви на острова.   Прибиране в хотела привечер.   *препоръчителни са удобни обувки, слънчеви очила и 
шапки*      Нощувка. 
 

Ден 6 

о-в Закинтос 
Закуска. Свободно време или по желание и предварителна заявка   целодневна екскурзия с 
кораб   (продължителност   7 часа)   до   Сините пещери и   Залива на 
контрабандистите   -   най-екзотичното място на острова със спиращи дъха гледки: свободно време за плаж и 
разглеждане на кораба, претърпял крушение в залива; Сините пещери, разположени в най-северния край на 
острова, наречени така заради ярко синия цвят на морската вода, която се отразява в тях. Прибиране в хотела 
късния следобед.   *препоръчителни са бански, слънчеви очила, шапки и аква обувки*      Нощувка. 

 
Ден 7 

о-в Закинтос 
Закуска. Свободно време. Нощувка. 

 
Ден 8 

о-в Закинтос - София 
Закуска. Освобождаване на стаите и напускане на хотела до 11:00 ч.   (багажът остава за съхранение в стая 
за багаж на хотела).   Трансфер до летището. Отпътуване за България. Пристигане на летище 
София.   (Полетното разписание ще бъде предоставено на по-късен етап!) 



 
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 
 
Самолетен билет София - остров Закинтос - София за директен полет на авиокомпания "Gullivair" с включени 
летищни такси; 
1 брой ръчен салонен багаж до 7 кг и 1 брой чекиран багаж до 20 кг; 
Групов трансфер летище - хотел - летище; 
7 нощувки в избрания от Вас хотел със съотвеното изхранване на остров Закинтос; 
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 10 000 EUR на 
застрахователна компания "Евроинс АД"; 
Представител на български език по време на престоя. 
 
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 
 
PCR тест; 
Попълване на онлайн декларация с QR код! 
Такса престой в Гърция (заплаща се задължително от туристите на рецепцията на хотела!): 0.50 EUR на стая 
на нощувка в хотел 2*; 1.50 EUR на стая на нощувка в хотел 3*; 3.00 EUR на стая на нощувка в хотел 4* и 4.00 
EUR на стая на нощувка в хотел 5*; 
Бакшиш за местните представители (водач и шофьор): 2-3 EUR на турист за целия престой (заплаща се 
задължително на място); 
Такса гориво и вредни емисии - обявява се 21 дни преди полета (доплаща се задължително, в случай че бъде 
обявена такава); 
Допълнителни услуги и екскурзии по програмата; 
Входни такси за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание; 
Градски транспорт; 
Разходи от личен характер; 
Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази застраховка!); 
За лица над 64 г. автоматично се добавя доплащане за завишена застрахователна премия. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 
 
PCR тест в лаборатории "Рамус" на турист 31.00 Евро 

Целодневна екскурзия с кораб (продължителност 7 часа) до Сините 
пещери и залива на контрабандистите с кораба претърпял крушение - 
при минимум 15 туристи 

 

 21.00 Евро - дете 
42.00 Евро – възрст. 

Панорамна обиколка на остров Закинтос - при минимум 15 туристи 18.00 Евро - дете 
36.00 Евро – възрст. 

 
Екскурзия до залива Лагана за разходка с корабче (продължителност 3 
часа) - при минимум 15 туристи 

18.00 Евро - дете 
36.00 Евро – възрст. 

 
Целодневна екскурзия до остров Кефалония (с включени фериботни 
такси и билети) - при минимум 20 туристи 

33.00 Евро - дете 
66.00 Евро – възрст. 

 

 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Полетно разписание: София - Закинтос 08:15 - 10:05 
Полетно разписание: Закинтос - София 10:55 - 12:25 
Авиокомпанията си запазва правото на промяна на часовете на полетите! 
Резервации: депозит при резервация - 35% от стойността на ексурзията плюс стойността на допълнителното 
заявените услуги, доплащане - до 35 дни преди датата на отпътуване. 
Анулации: от деня, следващ деня на записването до 36 ден преди датата на заминаване - 35% от основната 
цена на екскурзията; от 35 ден до деня на заминаване - 100% от общата цена на екскурзията. 
При анулиране на екскурзия под 24 ч. или неявяване се предвижда 100 % парична глоба. 
Деца до 1.99г. заплащат 50 лв., като не ползват седалка в самолета и в автобуса по време на трансферите. 
Децата не ползват допълнително легло - ползват бебешка кошарка или са настанени на леглото на 
родителите си! Това е валидно за всички хотели с изключение на хотел "Yria"! 



Организаторът си запазва правото да променя маршрути и часове или да премества екскурзиите за друг ден, 
когато климатичните условия налагат това, за да се гарантира сигурността и качеството на услугата. 
Промени в маршрута и програмата по време на екскурзиите поради форс мажорни обстоятелства или 
метеорологични условия не дават право на възстановяване на сумите за екскурзията. 
За да се реализират допълнителните услуги и мероприятия по програмата, е необходимо да ги заявите още 
при сключването на договора за организирано пътуване, тъй като осъществяването им е свързано с достигане 
на минимален брой туристи и с предварителни резервации. В Гърция са валидни следните отстъпки от 
входните такси при посещение на музеи и археологически обекти: деца до 18 г. – безплатно (след показване 
на документ за самоличност); лица над 65 г. – 50 % намаление от стойността на входната такса (след 
показване на документ за самоличност); студенти, притежаващи международни студентски карти ISIC – 
безплатно (след показване на картата). 
Допълнителни услуги се заявяват до 12 пълни работни дни преди датата на заминаване при наличие на 
свободни места. 
За плащане на екскурзиите на място не се приемат кредитни карти. 
При посещение на църкви не се позволява влизане с голи рамене и колене. 
Пътуването се осъществява при минимум 50 записани туристи! 
Пътуването като цяло не е подходящо за лица с ограничена подвижност! 
 
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 
 
Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването, извън тези свързани с Covid-19. 
 
ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ 
 
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт или лична карта 
минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. 

 
 

Пътуването се провежда при минимум 50 записани туристи. 


