ЛЮЛЕБУРГАС И ЛОЗЕНГРАД - шопинг
21-22 септември 2019, 23-24 ноември 2019
2 дни – 1 нощувка, с автобус
Цена на човек в двойна/ трoйна стая: 105 лв. – тръгване от Варна
Цена на човек в двойна/ тройна стая: 110 лв. – тръгване от Добрич
(при мин. 10 човека)
Цената включва:
➢ Транспорт с комфортен автобус;
➢ 1 нощувка със закуска в хотел Pera или подобен в Люлебургас;
➢ Посещение на Търговски център AVM БУРДА 39 в Люлебургас;
➢ Посещение на МИГРОС в Лозенград;
➢ Пътни и гранични такси, паркинг;
➢ Медицинска застраховка към ЗАД Армеец.
➢ Водач от Туроператора.
Цената не включва:
- Входни такси за музеи и туристически забележителности, посещавани по желание.
- Разходи от личен характер.
- Доплащане за медицинска застраховка за лица от 70 до 85 год. – 3.00 лв., лица над 85 год. не се
застраховат.

Програма
1 ден:
04:00 Отпътуване от Добрич (при мин. 10 човека)
05:00 Отпътуване от Варна през Несебър и Поморие
06:30-07:00 Кратка почивка на БЕНЗИНОСТАНЦИЯ РОМПЕТРОЛ, СЛ. БРЯГ.
Около 08:45ч. Преминаване на българо-турската граница на ГКПП Малко Търново/Дерекьой.
Отпътуване за Люлебургас. Името на града произлиза от турската дума „lule“ — лула, с производството
на които градът се слави. Интересна забележителност е архитектурния комплекс, състоящ се от
джамията „Мехмед Соколи Паша“, построена през 1539-1588 година от Синан; турска баня и хан
„Мимар Синан Кервансарай“, градина и мавзолей на Зиндан баба (14 век).
Свободно време в Люлебургас за разходка и покупки в най-добрите турски магазини- T-SHOP, KARPA
MAVI, СOTON, LCWaikiki, DEFACTO, FLO, магазин за ядки HALKTAN и мн. други.
В центъра на Люлебургас ще имате възможност да опитате типичните за района ястия като кебап,
пилаф, пиде, дюнер, лахмаджун и др., както и да се насладите на незабравимите ориенталски
сладкиши - кюнефе, баклава и кадаиф, придружени от истинско турско джезве кафе.
Настаняване в хотела.
Нощувка.
2 ден:
Закуска. Освобождаване на хотела в 09:30ч..
09:45 – Отпътуване за Търговски център AVM БУРДА 39.
10.00 -13.45 – Посещение на Търговски център AVM БУРДА 39.
14:00 - Отпътуване за Лозенград.
15.00-16.30 – Посещение на магазин Мигрос.
16.30-17.00 Свободно време в центъра на Лозенград за покупки на турски сладкиши и деликатеси.
17:00ч. - Отпътуване за България.
Допълнителна информация:
Необходими документи: Международен паспорт; за деца до 18 год. се изисква нотариално заверена
родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие от акта за раждане,
копие от страницата със снимката в паспорта.
Визови и санитарни изисквания: няма
Минимален брой за осъществяване на пътуването: 35 туристи.

Записване и начин на плащане:
Внасяне на 30% от цената при записване и сключване на договор за организирано туристическо
пътуване, като пълния комплект документи за пътуването се предоставя след цялостното заплащане
на услугите;
Доплащането се извършва до 14 дни преди отпътуването.
Настаняването в автобуса е по ред на записване.
Условия за анулации:
до 14 дни преди пътуването - 0%;
13 - 7 дни преди пътуването - 50 % от пакетната цена;
под 6 дни - 100%
Срок за уведомление при недостигнат миним. брой туристи: 7 дни преди датата на тръгване.
Застраховка „Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на допълнителна
застраховка “Отмяна на пътуване”, по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите
за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни
причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др.
Повече информация в офиса на фирмата.
Травел Клуб България ЕООД притежава Удостоверение за туроператорска и туристическа агентска
дейност № РКК-01-6032/21.01.2008 г. и е сключил застраховка Отговорност на Туроператора
Отговорност на Туроператора по чл. 42 ЗТ на 14.01.2019 – застрахователна полица
№7500190000021 в ”Групама Застраховане” ЕАД.
За информация и записвания: 052/983201; 0888/247042, e-mail: office@travelclub.bg
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