“АГРОВЕСТНИК” и “ТРАВЕЛ КЛУБ БЪЛГАРИЯ”
ОРГАНИЗИРАНО ПОСЕЩЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

SIMA-SIMAGENA 2019
ПАРИЖ
26 февруари - 01 март 2019
4 дни/3 нощувки със самолет
Цена

Цена на човек в
двойна стая

Цена на човек в
единична стая

Пакетна цена
Ранни записвания до 31.01.2019

600 евро

790 евро

Пакетна цена след 01.02.2019

680 евро

870 евро

Пакетната цената включва:
➢ Двупосочен самолетен билет за директен полет София-Париж-София с летищни такси;
➢ Ръчен багаж до 8 кг.;
➢ Чекиран багаж до 20кг.;
➢ 3 нощувки със закуски в хотел в центъра на Париж;
➢ Градска такса „Престой в Париж”;
➢ 5 туристически обиколки на Париж с екскурзоводски беседи на български език:
✓ Автобусна опознавателна обиколка на града;
✓ Обиколка на забележителностите на Париж – Латинския квартал и о. Сите;
✓ Южния бряг на Сена;
✓ Бляскавият Париж – Триумфалната арка и Шан-з-Елизе;
➢ Ползване на слушалки по време на обиколките;
➢ Трансфери летище-хотел-летище;
➢ Трансфери хотел-изложбен център-хотел;
➢ Входна карта за изложението SIMA;
➢ Пътеводител на Париж на български език;
➢ Туристическа карта на града;
➢ Групова медицинска застраховка;
➢ Представител на „Агровестник”;
➢ Екскурзовод от „Травел Клуб България” ЕООД.
Пакетната цената НЕ включва:
➢ Входните такси за посещаваните музеи. За целта се закупува 2-дневна Карта за
Музеите в Париж – 48 евро;
➢ Качване на Айфеловата кула – 26 евро (заявява се при записване);
➢ Дневна разходка с корабче по Сена – 17 евро;
➢ Посещение на нощно кабаре Мулен Руж или Лидо - от 125 евро, без трансфер (заявява се
при записване)
Условия за Ранни записвания:
➢ Записване и 30% авансово плащане до 25.01.2019
➢ Плащане на остатъка до 10.02.2019
Минимален брой записани за осъществяване на пътуването: 20 човека
Срок за уведомление при недостигнат миним. брой туристи: 20 дни преди датата на тръгване.
Необходими документи: попълнена заявка, копие на лична карта и внесена сума
За информация и записвания: Велина Петкова – 0888/466773, 042/645114 – АГРОВЕСТНИК,
Травел Клуб България: 052/983201, 0888/247042 – Юлиан Бонев;

Програма
Първи ден - 26 февруари - вторник
07.00 Директен полет София – Париж; 09.10 Пристигане на летище Шарл дьо Гол.
Трансфер със автобус за изложбения център. Багажът остава на съхранение в автобуса.
Посещение на международното специализирано селскостопанско изложение SIMA 2019. Входните
карти се осигуряват с любезното съдействие на Promosalons – България, официален представител
на изложението за България!
17.00 Трансфер от изложбения център до хотела с автобус.
Настаняване в хотел в центъра на Париж.
Свободно време за разходка и вечеря. Нощувка.
Втори ден – 27 февруари - сряда
07.00-09.00 – Закуска на шведска маса.
Възможност за повторно посещение на изложението или
Комбинирана автобусна и пешеходна туристическа програма в Париж
Автобусна опознавателна обиколка на града с екскурзоводска беседа на български език –
футуристичния квартал Дефанс, Триумфалната арка, Айфеловата кула (кратка спирка), Военното
училище, Дома на инвалидите с Военния музей и Гробницата на Наполеон Бонапарт,
Люксембургските градини, Пантеона, остров Сите с Нотр Дам, Бастилията, Лувъра, площад
Конкорд, площад Вандом, Операта.
Пешеходна обиколка на „историческото сърце“ - остров Сите: Катедралата Нотр-Дам (посещение
отвътре с беседа), Сен Шапел. Свободно време за обяд.
Разходка с корабче по Сена (17 евро).
Възможност за посещение на:
15.00-17.00 Посещение на Лувъра. С екскурзовод се посещават Залата на Аполон, Императорските
апартаменти, картината Мона Лиза, статуите Нике от Самотраки , Венера Милоска. Свободно време
за допълнително разглеждане на Лувъра.
Нощувка.
Трети ден – 28 февруари - четвъртък
09.00 Посещение на паралелно селскостопанско изложение Paris International Agricultural Show,
което се провежда в друг изложбен център - Porte de Versailles. До изложението се отива с директна
линия на метрото. Входна карта за изложението-13 евро; или
Туристическа програма:
09.00 Бляскавият Париж - пешеходна разходка с екскурзоводска беседа на български език –
Триумфалната арка (с качване с асансьор), световноизвестната улица Шан-з-Елизе.
11.00 Южния бряг на Сена - Обиколка на забележителностите на Париж: Александър III (найкрасивия мост над Сена), Дома на инвалидите и Музея на Армията (посещение), Гробницата на
Наполеон (посещение), Музеят на Роден, площад Конкорд. Свободно време.
По желание: Качване на Айфеловата кула с асансьор до върха (26 евро), заявява се при записване.
Представление в световноизвестните кабарета Мулен руж или Лидо (от 125 евро, без трансфер,
заявява се при записване)
Нощувка.
Четвърти ден – 1 март - петък
06.30 Закуска на шведска маса. 07.00 Трансфер до летището;
10.10 Директен полет Париж – София; 14.00 пристигане на летище София;
Забележка: Разглеждането на забележителностите е с екскурзовод на български език. Поредността
може да се промени в зависимост от натовареността на обектите или за оптимизиране на
програмата, без това да ощетява групата. Входовете за обектите се заплащат допълнително. За
разглеждане на голяма част от забележителностите ще се закупи КАРТА ЗА МУЗЕИТЕ В ПАРИЖ, с
която се спестява около 20% от входните такси и най-важното – влиза се директно и не се чака на
опашки. Цената на картата за 2 дни е 48 евро и ще се закупи на място в Париж. Повече
информация - www.parismuseumpass.com
За информация и записвания: Велина Петкова – 0888/466773, 042/645114 – АГРОВЕСТНИК –
Стара Загора; Травел Клуб България: 052/983201, 0888/247042 – Юлиан Бонев;

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
В организирано посещение на специализирано изложение
SIMA-SIMAGENA 2019, Париж, 26 февруари – 1 март 2019г.
С подписването на тази заявка изразяваме нашето желание за участие и приемаме условията, описани в офертното
писмо до нас.
Процедура за записване:
1. Попълнете заявката, изпратете я на е-mail: office@travelclub.bg, сканирана с печат или директно попълнена без
печат;
2. Травел Клуб ще обработи заявката и ще Ви изпрати потвърждение, проформа-фактура и договор;
3. Плащане по проформа-фактурата, съгласно указаните в Договора срокове;
Фирма-заявител
Адрес

Участник/участници длъжност; трите имена на
латиница; ЕГН
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Мобилен телефон:
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Факс:

...............................................

E-mail:

web:

ЕИК (Булстат):

Регистрация по ДДС:
BG

М.О.Л.

Предмет на дейност:

Изисквания към стаи:
Брой двойни стаи: ................... бр., със спалня
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, пушачи

или непушачи

Брой двойни стаи: ................... бр., със спалня
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Брой единични стаи: ................... бр., пушачи
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Дата:

Подпис на лицето, представляващо
фирмата и печат:

