ВЕЛИКДЕН В ПАМПОРОВО – ХОТЕЛ КАМЕЛИЯ 4*
14 – 17 април 2017
4 дни / 3 нощувки + 3 закуски + 3 вечери + Празничен
Великденски обяд
организиран транспорт с тръгване от Варна
Една възможност да се насладите на пълноценна почивка по време на
празничните дни в хотелски комплекс Камелия 4* – Пампорово – елегантно
съчетание на лукс, комфорт и спокойствие, неповторима атмосфера и
спираща дъха гледка към планинските хребети. Възможност за посещение на
пещерите „Дяволско гърло“ и „Ягодинска“, на Национална астрономическа
обсерватория „Рожен“ на връх Рожен - на 1750 м надморска височина,
варианти за пешеходни преходи с професионален планински водач.
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В цената са включени:
Транспорт с комфортен автобус
3 нощувки в хотел Камелия 4* в луксозно обзаведени апартаменти (едноспални или
двуспални)
Минимално настаняване:
За едноспален апартамент - 1 възрастен+ 1 дете
За двуспален апартамент – 3-ма възрастни + 1 дете
Три закуски и вечери
Празничен Великденски обяд на 16.04.2017г. (за децата е с допълнително заплащане
20 лв.)
Вътрешен басейн с температура на водата 30 градуса
Фитнес център
СПА зона –сауна , парна баня и джакузи
Детски кът
Мултифункционално игрище
Интернет на територията на целия хотел
В цената не са включени:
 Разходи от личен характер
 Допълнителни услуги в хотела
 Великденски обяд за дете до 12,99 год. – 20 лв.
 Доплащане за единично настаняване в апартамент с 1 спалня - 80 лева за
периода







Посещение на пещерите „Дяволското гърло“, „Ягодинска пещера“, панорамна
площадка „Орлово око“ - 15 лв. за възрастен и 5 лв. за дете (екскурзията се
провежда при мин. 15 души)
Посещение на Национална астрономическа обсерватория „Рожен“- 6 лв. на лице
(екскурзията се провежда при мин. 10 души)
Входните такси за музеи и туристически забележителности (информация към м.
февруари‘17г.):
o Ягодинска пещера:
 7 лв. за възрастни
 5 лв. за ученици и пенсионери
 4 лв. за деца 6-18 г.
 Безплатно за деца до 5 г.
o Дяволско гърло:
 5 лв. за възрастни
 2 лв. за деца
o Национална астрономическа обсерватория „Рожен“ – лекция под
купола на 2 м телескоп:
 5 лв. за възрастни
 2 лв. за ученици, студенти, пенсионери
 Безплатно за деца до 7 год.

ПРОГРАМА
Първи ден – 14.04.2017г. – Варна – Бургас – Бачковски манастир - Пампорово
(420 км):
07:00ч. - отпътуване от Варна, ул. „Антим I”. 20-мин. почивка на всеки два часа.
Посещение на Бачковски манастир.
Настаняване в хотел „Камелия“ - Пампорово около 15:00ч.
Свободно време. Вечеря, нощувка.
Втори ден - 15.04.2017г.
Закуска.
Свободно време. По желание – екскурзия (с допълнително заплащане - 15 лв. за
възрастен и 5 лв. за дете):
o Екскурзия до пещерите „Дяволско гърло“, „Ягодинска пещера“
o Панорамна площадка „Орлово око“
Посещение на пещерата „Дяволското гърло“ - Има много легенди за нея, но
едната говори, че именно тук Орфей се спуска в подземното царство на Хадес, за
да спаси своята Евридика.
Посещение на Ягодинската пещера - Поредното богатство, сътворено от
природата дълбоко в земните недра - сталакмити, сталакмити, сталактони,
подземни езерца и миниатюрни перлички.
Вечеря, нощувка.
Трети ден – 16.04.2017г.
Закуска.
Свободно време. По желание – посещение на Национална астрономическа
обсерватория „Рожен“- най- голямата астрономическа обсерватория в Югоизточна
България и на Балканския полуостров (с допълнително заплащане - 6 лв. на лице)
Празничен великденски обяд (обядът не е включен в пакетната цена на децата)
Свободно време. Вечеря, нощувка.

Четвърти ден – 17.04.2017г. - Пампорово – Пловдив - Бургас – Варна (420 км)
Освобождаване на хотела и отпътуване за Варна. 20-мин. почивка на всеки два
часа.
Около 17:00ч. пристигане в гр. Варна
Допълнителна информация:
Необходими документи: валиден документ за самоличност:
Записване и начин на плащане: внасяне на 30% от цената при записване и сключване
на договор за организирано туристическо пътуване; окончателно плащане – до
31.03.2017г.
Минимален брой туристи за осъществяване на пътуването - 35 души.
Пешеходни преходи с професионален планински водач:
 Маршрут 1: Разходка до Роженските поляни с възможност за организиран
обяд сред природата.
Преходът до мястото, където се провежда традиционният Роженски събор е
около 2 часа в едната посока. Цената за организиран поход с професионален
планински водач е 10 лв на човек, при група от мин. 10 човека.


Маршрут 2: Пешеходен преход до подножието на връх Мечи Чал, с
възможност за обяд в живописната месност:
Разходката е около 2:30 часа в едната посока. Цената без включен обяд е 10 лв
на човек при група от минимум 10 човека.



Маршрут 3: Излет до Орфееви скали , с неповторима панорамна площадка и
възможност за сух пакет.
Походът
започва от хотел“Камелия“, продължава с изкачване до връх
Снежанка, след което започва маркирана пътека, която води до „Орфееви
скали“. Времето необходимо за тази разходка е около 2 часа в едната посока.
Цената е 10 в на човек при група от минимум 10 човека.



Маршрут 4: Разходка до Хайдушки поляни и селото с на-много параклиси
общо 24 бр – Момчиловци. Възможност за организиране на обяд сред
природата.
Тръгването е от хотела с организиран транспорт до месността „Картола“- над
село Момчиловци, след което следва пешеходна разходка около 2 часа в едната
посока. По желание се организира обяд на Хайдушки поляни. Цената за
професионален гид и транспорт е 14 лв. на човек, при група от мин. 10 човека.



Маршрут 5: Преход до две от най-известните еко-пътеки в района –Каньона
на водопадите и Невястата с възможност за сух пакет на обяд.
Организиран е транспорт от хотел „Камелия“ до гр. Смолян. Разходката по
„Еко пътека „Каньона на водопадите“ е около 2 часа в едната посока,след което
се потегля към екопътека „Невястата“, която започва от параклиса „Св.
Панталеймон“, разположен на гравния път Пампорово-Смолян. Цената за
професионален гид е 10 лв. на човек при група от минимум 10 човека.



Маршрут 6: Целодневен преход за напреднали – връх „Перелик“- връх „
Орфей“, -къщата на Мечките – село „Гела“.Възможност за сух пакет.

Маршрута е с организиран транспорт и включва около 6 часа пешеходен преход.
Организиран е транспорт от село Гела до хотел „Камелия“- Пампорово.
Цена - 14 лв. на човек при група от мин. 10 човека.

Забележка: Маршрутите са разработени и утвърдени от професионални
планински водачи.Всички гости, които желаят да се запишат трябва да
уведомят хотела поне един ден по-рано. Задължително е да се носи подходящо
облекло за съответния маршрут.
*** Цените са образувани за групи от минимум 10 човека,
*** Опция за обяд сред природата с организиран кетъринг от хотела, който
включва : Салата, Скара с гарнитура, Питка, ½ бутилка вино или 1 бира ,
минерална вода или безалкохолно. За децата – менюто е без алкохола с добавн
десерт –плод. За да бъде организиран кетъринга е само при потвърждение на
цялата група.
Цена : 16 лв за възрастни/ 8 лв за дете до 12 години
*** Сух пакет – включва два броя студени сандвичи – месен и безмесен, мин. вода,
плод .
Цена: - 6 лв. на човек.
Анулации и неустойки:
 До 31. март 2017г. – без неустойки.
 В периода 01.04. – 12.04.2017г. – 70% от сумата.
 След 12.04.2017г. – 100% неустойка.
Забележки:
 При възникване на извънредни и непредвидими проблеми в пътната или
метеорологичната обстановка, при блокиране на пътни участъци, при свлачища,
при непроходими, опасни хлъзгави, стръмни, наводнени участъци по маршрута,
туроператорът си запазва правото да променя програмата с оглед сигурността на
туристите.
 Туроператорът и Превозвачът не носят отговорност за загубен, откраднат или
забравен багаж по време на пътуването и престоя на туриста, както и за
съдържанието на багажа.
 Препоръчва се сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по
чл. 80, ал. 1, т. 14 от ЗТ за покриване на невъзстановимите от туроператора
разходи, извършени във връзка с предстоящото пътуване, което е анулирано
поради непреодолими обстоятелства като злополука, заболяване, смърт,
неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др.

