Почивка в Египет 2017
MIRAGE NEW HAWAII RESORT & SPA 4*
Прекрайте страхотна почивка в Египетският курорт Хургада в хотел Mirage New Hawaii
Resort & Spa и се насладете на една приятна почивка изпълнена с безкрайни
приключения!

http://www.miragehotel-hurghada.com/
8 дни / 7 нощувки
Цените в таблицата по-долу са в лева на човек, в стандартна стая на база All Inclusive
с включени летищни такси за резервации до 30.04.2017г.
Стандартна стая
30.09-07.10
07.10-14.10
14.10-21.10
21.10-28.10
28.10-04.11
04.11-11.11

Човек в двойна
Единична стая
стая
870
870
860
860
850
850

1140
1140
1130
1130
1120
1120

Дете до
9,99г.

Дете от
10,00г.-11,99г.

Безплатно
Безплатно
Безплатно
Безплатно
Безплатно
Безплатно

830
830
830
830
830
830

Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
 Самолетен билет София – Хургада – София с директен чартърен полет с
Bulgarian Air Charter;
 Летищни такси;
 Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж;
 7 нощувки на база All Inclusive в хотел Mirage New Hawaii 4*;
 Трансфер летище – хотел – летище;
 Безплатни чадъри и шезлонги на плажа и басейна на хотела;
 Анимация по време на престоя;
 Wi-Fi в общите части на хотела;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс;
 Представител на туроператора с български език за целия престой.
Цената не включва:
 Целодневна екскурзия до град Луксор с автобус – 164 лв / 82 лв. дете до 11,99г.;
 Целодневна екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с автобус – 164 лв/82
лв дете до 11,99г.;
 Панорамна обиколка на Хургада – 18 лв/ 9 лв. дете до 11,99г.;
 Гмуркане в най-красивият риф на Червено море – Ел Гуна 92 лв/ 46 лв дете до
11,99г.;

 Посещение на Райският остров – с корабче - 92 лв/ 46 лв дете до 11,99г.;
 Посещение на остров Mahmeya – Giftun Национален парк - 155 лв/ 73 лв дете до
11,99г.;
 Сутрешна или вечерна разходка из Сахара с ATV, джипове и езда на камили - 82
лв/ 45 лв дете до 11,99г.;
 Туристическа виза (издавана на ГКПП, с валидност 30 дни) – 25.00 USD.
 Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета.
(Цените са калкулирани с параметри 600 $/ тон и 1 евро = 1.10 долара.)
Резервации:
Депозит 300 лв при резервация
Доплащане 21 дни преди датата на пътуване
Условия за анулации:
до 60 дни преди датата на полета: без неустойка
от 60 до 30 дни: 100лв
от 30 до 22 дни: 300 лв
под 22 дни преди датата на пътуване: цялата дължима сума
Полетно разписание:
Превозвач: Bulgarian Air Charter
(часовете подлежат на пре потвърждение)
София – Хургада – 11:00ч. – 14:00ч.
Хургада – София – 10:00ч. – 13:00ч.
Забележки:
• Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата.
• Минимален брой за провеждане на програмата 100 човека.
• Групата се потвърждава до 30 работни дни преди отпътуване.
• Туристическа виза се заплаща след кацане на летището в Египет – 25.00 USD.
• Допълнителните екскурзии се осъществяват при минимум от 6 човека.
• Моля, да имате предвид,че за пътуването е необходим международен паспорт с
валидност не по-малко от 6 месеца преди датата на отпътуване.
За информация и записвания: 052/ 983201, 0888/247042

Допълнителни екскурзии:
Екскурзия до град Луксор
164 лева / 82 лева за дете ( 2-11,99) – при предварителна заявка
90 $ / 45 $ за дете (2-11,99) – при записване на място
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.
Изумителният Храм на царица Хатшепсут - единствената жена-фараон. Посещение
на Долината на царете с изключително красивите 62 гробници, Колосите на
Мемнон и др.

Хиляди туристи от целия свят всяка година избират Луксор за своя ваканционна
дестинация, за да се насладят на тези паметници на историята и архитектурата. Луксор
е идеалното място и за онези, които са решили да посетят Горен Египет. В Луксор е й
крайната спирка на корабните пътешествия по река Нил. Крайречният булевард на Нил
в Луксор е идеалното място за бягство от жегите.
Цената включва: двупосочен трансфер , екскурзоводско обслужване и обяд. (Цената
не включва напитки по време на обяда).
Екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди с автобус
164 лева/ 82 лева за дете (2-11,99) – при предварителна заявка
90 $ / 45 $ за дете (2-11,99г) – при записване на място
Отпътуване от хотела много рано сутринта.Посещение на Музеят на Египет в
Кайро.В музеят са показани повече от 12 000 артефакта от всеки период на
египетската история. След разглеждането на музеят се насочваме към 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. След разглеждане на пирамидите в Гиза ,
отпътуване за известният и най-голям Египетски базар.„Хан ел Халили“ в сърцето
на Кайро е един от най-големите базари в света – разпрострял се на всички страни, за
първи път изграден като керван сарай през 1382 г. Тук може да се намери почти всичко.
Минибазари в рамките на базара са се специализирали в артикули като килими, злато,
платове, парфюми и козметика,където миниатюрни гърненца с прах за почерняне на
клепачите а ла Клеопатра са приготвяни от изгорени, натрошени костилки на маслини.
Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване и обяд.(Цената не
включва напитки по време на обяда.)

Панорамна обилколка на Хургада
18 лева / 9 лева за дете (2-11,99) – при предварителна заявка
10 $ / 5 $ за дете (2-11,99г) – при записване на място
Панорамна обиколка на известният курортен град Хургада. Ще имате възможност
да посетите голямата джамия, Православната коптска църква. Аквариума в Стария
град, магазини за лечебни масла, кожа и текстил. Хургада е основан в началото на XX
век. Развитието си дължи и на международното летище Хургада. Градът е известен с
водните спортове и активности, нощния живот и горещото време.Подводните градини
на Хургада са едни от най-красивите в света. Могат да бъдат видени и при разходка с
лодка със стъклено дъно.В продължение на векове Хургада е била дом на различни
рибарски общности и успява да се запази непроменена до 90-те години на ХХ век,
когато туризмът открива това идилично селце. Тук ще видите широки плажове,
простиращи се на километри покрай морето, и води, безопасни за практикуване на

водни спортове.След панорамната обиколка ще разполагате със свободно време за
шопинг и снимки.
Цената включва: трансфер и екскурзоводско обслужване.
Гмуркане и шнорхелинг в най-красивият риф на Червено Море край Ел Гуна
92 лева / 46 лева за дете (2-11,99) – при предварителна заявка
50 $ / 25 $ за дете (2-11,99г) – при записване на място
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 на Червено море. Около 10 процента 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
риболов и да наблюдавате невороятният и богатит животински свят на Червено море.
Препоръчваме да носите с Вас: бански, вода, фотоапарат, шапка, слънчеви очила, пари
и аква обувки.
Цената включва: двупосочен трансфер, асистенция при гмуркане, екипировка ,
разходка с лодка и възможност за риболов , лека закуска и обяд с морски
деликатеси.Включени са само безалкохолни напитки.
Посещение на Райският остров – Paradise Island (разходка с корабче)
92 лева / 46 лева за дете (2-11,99) – при предварителна заявка
50 $ / 25 $ за дете (2-11,99г) – при записване на място
Разходка с моторна лодка до прекрасният Райският остров. Paradise остров е
олицетворение на идеалното кътче за почивка и еко туризъм. Ще имате възможност да
се насладите се на уникални 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.
Цената включва: разходка с моторна лодка,обяд на острова ,шезлонги и чадъри.
Посещение на остров Mahmeya - Giftun Национален парк
155 лева/ 73 лева за дете (2-11,99) – при предварителна заявка
85 $/40 $ за дете (2-11,99г) – при записване на място
Сутринта ще ви очаква трансфер от хотела до пристанище от където ще започне
разходката с кораб. Ще имате възможност да се насладите на един прекрасен ден във
водите на Червено море. По пътя за острова корабът ще спре ,за да направи пауза за
тези от вас ,които желаят да се гмуркат в красивите рифове на Червено море. Обяд на
борда на кораба.След като пристигнете на острова ще можете да се отдате на пълен

релакс или отново да изследвате прекрасното дъно и богатият животински свят на
Червено море.
Цената включва: двупосочен трансфер от хотела, разходка с кораб по Червено море
до Национален Парк Giftun, обяд, шезлонги и чадъри,безплатен Wi-fi на острова.
Сутрешна или вечерна разходка из Сахара с ATV, джипове и езда на камили
82 лева / 45 лева за дете (2-11,99) – при предварителна заявка
45 $ / 25$ за дете (2-11,99г) – при записване на място
Ще имате възможност да се насладите на разходка с АТВ из пясъчните дюни на Сахара.
След разходката с АТВ , приключенеито продължава с възможност за яздене на камила
и типично ориенталско шоу.За тези от Вас ,които са избрали вариант за сутрешна
разходка из Сахара ще бъде сервирана вкусна ориенталска закуска. За вечерният
вариант на разходката е предвидена романична вечеря в ориенталски стил.
Цената включва: двупосочен трансфер от хотела, разходка с АТВ, езда на камила,
ориенталско шоу , закуска или вечеря с включени безалкохолни напитки.
•

Забележка: Цените са калкулирани 1$ = 1.83 BGN по официалният курс на БНБ
към дата 04.04.2017
MIRAGE NEW HAWAII RESORT & SPA 4*

http://www.miragehotel-hurghada.com/

Местоположение:
Хотел Mirage Hawaii Resort & Spa 4* е разположен на стратегическо място в сърцето на
курорта Хургада. Заобиколен от главни улици с множество магазини и ресторанти ,
хотелът е разположен на комуникативно място. На първа линия на Червено море ,
хотел Mirage Hawaii Resort & Spa 4* предлага на своите клиенти собствен частен плаж.
Хотел:
Хотел Mirage Hawaii Resort & Spa 4* е построен в архитектурен стил и дизаин от 1001
Нощи. Идеален избор за почивка за двойки ,както и семейства с деца.Хотела предлага
на своите гости:
• 24 часова рецепция
• Лоби Бар
• Бар на плажа
• Бар на басейна
• Главен ресторант
• Азиатски ресторант ( 1 безплатна вечеря по време на престоя)
• Басейн
• Снек Бар
• Шезлонги и чадъри (безплатни)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гмуркане и водни спортове
Анимация по време на престоя
Детски клуб
Конферентни зали
Плажен волейбол
Фитнес
Аеробика
Плажно мини фтбол игрище
Билярд
Wi-fi достъпен на рецепция

Услуги на хотела срещу доплащане:
•
•
•
•
•
•
•

Спа център
Турска баня
Салон за красота
Център за гмуркане
Wi-fi (по стаите)
Италиански ресторант
Ориенталски ресторант

Стаи: Хотел Mirage Hawaii Resort & Spa 4* разполага с 437 стандартни стаи, 2 семейни
стаи и 2 апартамента.
Стандартната стая разполага със следните удобства: 32 м²
•
•
•
•
•
•
•
•

Тераса или балкон
Телефон
Сейф
Сателитна телевизия
Сешоар
Мини Бар
Климатик
Баня с вана или душ

Почистването на стаите и смяната на кърпите и тоалетните принадлеждости се
извършва всеки ден.

Ресторанти: Хотел Mirage Hawaii Resort & Spa 4* предлага на своите клиенти:
• Главен Ресторант – Закуската в главният ресторант стартира в 07:00ч. до
09:00ч.
Обядът се сервира от 12:30ч. до 14:30ч. , а вечерята започва от 18:30ч. до 21:00ч.

Главнният ресторант предлага различна интернационална кухня с различни
видове ястия всеки ден. За вкусната храна се грежи добре подбран екип от
майстор готвачи.
• Италиански ресторант – Срещу доплащане може да се насладите на вкускана
италианска кухня. (Италианският ресторант не влиза в концепцията на All
Inclusive).
• Ориенталски ресторант – Насладете се на вкуса на арабската кухня в
ориенталската обстановка на ресторанта.
• Азиатски ресторант – Вкусна Азиатска кухня се предлага като късна вечеря
всяка вечер от 22:00ч.-00ч. По време на престоят си клиентите имат право на 1
безплатна вечеря в ресторанта.
• Пицария – Пицарията предлага пици по Италианска оригинална рецепта.
• Сладолед

Барове:
• Lobby Bar: Хотел Mirage Hawaii Resort & Spa 4*, разполага с лоби Бар намиращ
се на лобито на хотела.Барът е идеално място да се насладите на различни
видове напитки и да си почитене в краят на деня. Лоби барът предлага напитки
от 00ч.-00ч.
• Pool Bar: Барът на басейна предлага различни видове освежаващи безалкохолни
и алкохолни напитки. Pool Bar предлага напитки от 10:00ч. до залез слънце.
• Beach Bar: Хотел Mirage Hawaii Resort & Spa 4*, разполага с бар на плажа. Ще
имате възможност да се насладите на прекрасна гледка към Червено море с
коктейл в ръка. Beach bar предлага напитки от 10:00ч. до залез слънце.

Плаж: Хотел Mirage Hawaii Resort & Spa 4* разполага със собствен частен
плаж.Ползването на чадъри и шезлонги е безплатно.
Домашни любимци: Не се допускат.

ПРОГРАМА
ДЕН-1
Среща на Терминал 1 Летище София. 11:00ч. Директен полет до Хургада. Кацане на
Летище Хургада около 14:00ч. Трансфер до хотела. Настаняване в
хотела.Информационна среща с Вашия представител в хотела. Свободно време или
възможност за допълнителна екскурзия:
• Панорамна обиколка на Хургада.

Вечеря. Нощувка.
ДЕН-2
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
• Целодневно посещение на остров Mahmeya – Giftun Национален парк.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
• Целодневна екскурзия до Деревният Град Луксор – Долината на царете.
Връщане в хотела. Нощувка.
ДЕН-4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
• Гмуркане и шнорхелинг в най-красивият риф на Червено Море край Ел Гуна.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
• Целодневна екскурзия до Кайро и Египетските пирамиди.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-6
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзии по желание:
• Целодневно посещение на остров Райският остров Paradise.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
• Сутрешна разходка из Сахара с ATV , джипове и езда на Камили с
ориенталска закуска.
или
• Възможност за разходка из Сахара с ATV, джипове и езда на Камили с
ориенталска вечеря.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-8
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище Хургада за полет към
България.
За информация и записвания: 052/ 983201, 0888/247042

