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ОФЕРТА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ ПО ПРОГРАМА

ИЗРАЕЛ - 5 НОЩУВКИ, ДАТА 01.05.2020, ПОЛЕТ С ЕЛ АЛ.
ОБОГАТЕНА ПРОГРАМА!
ИЗРАЕЛ - ТИБЕРИЯ
ПАЛЕСТИНА - ВИТЛЕЕМ
Самолет
6дни / 5нощ.
Закуска и вечеря
01.05.2020 - Петък
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Цената включва
самолетен билет София – Тел Авив – София с редовен
полет на авиокомпания Ел Ал с включен багаж и летищни
такси;
2 нощувка със закуска и вечеря в района на Тиберия или
Хайфа, хотел 3*;
3 нощувки със закуска и вечеря във Витлеем, хотел 3*;
разходка с корабче в Галилейското езеро;

Цената НЕ включва
бакшиши и такса обслужване - 30 долара общо на турист за
шофьорите и за местните ескурзоводи (заплащат се
задължително на място)
застраховка "Отмяна на пътуване" (информация за нея - в
офиса ни)
разходи от личен характер
допълнителни мероприятия, предлагани от местните
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екскурзовод на български език по целия маршрут;
луксозен автобус с безплатен WI-FI;
саунд система със слушалки по време на туровете;
всички трансфери по програмата;
всички екскурзии по програмата;
входни такси за обектите по програмата;
Сертификат за хаджийство;
водач, придружаващ групата по време на целия престой;
медицинска застраховка асистънс ЗАД "АРМЕЕЦ" АД, с
покритие 10000 евро.

екскурзоводи на мястo
обяд в рибен ресторант на Галилейско езеро – 22 щатски
долара, заплащат се на място

УСЛОВИЯ
Плащания
до 5 дни след Резервация
до 30 дни преди Тръгване

500.00BGN / на човек
100%

Неустойки
за Анулация до 60 дни преди Тръгване
за Анулация до 31 дни преди Тръгване
за Анулация до 15 дни преди Тръгване
за Анулация до 0 дни преди Тръгване

100.00BGN / на човек
500.00BGN / на човек
75%
100%

Условия за прекратяване
Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия
пакет, след като заплатят следните суми:

ПОЛЕЗНО
Полетно разписание:
LY 552

София

10:55

Тел Авив

13:30

LY 551

Тел Авив

18:30

София

21:15

Примерни хотели по програмата:
Местонахождение
Хотел
Брой нощи
Регион на Хайфа или ТиберияAstoria 3* http://www.astoria.co.il/en/ или подобен
2
Витлеем
Paradise 3* http://www.paradisebethlehem.com/ или подобен3
Условия за записване:
копие от международен паспорт
депозит от 500 лева на човек
доплащане – 1 месец преди датата на заминаване
Необходими документи:
международен паспорт с мин. валидност 6 месеца след датата на връщане
за деца до 18 г. пътуващи с един или без родител, нотариална заверка от единия или двамата родители!
Няма визови, санитарни и медицински изисквания при пътуване в Израел
Срокове за анулации и неустойки:
от деня, следващ деня на подписване на договора до 60 дни преди датата на тръгване потребителят дължи такса прекратяване в
размер на 100 лв;
между 59-ия и 31-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения депозит;
между 30-ия и 15-ия ден преди датата на заминаване се удържа 75% от стойността на екскурзията;
при по-малко от 15 дни, включително и неявяване на полета, се удържа 100% от стойността на екскурзията.
Забележка:
цената е валидна при група от минимум 30 плащащи туристи
посочените хотели са примерни, настаняването в тях става при наличието на свободни места към момента на заявяване на
пътуването

2/6

цената на екскурзията до Израел е калкулирана при курс на щатския долар 1 USD = 1.75 лв.
При несъбиране на минималния брой записани, туристът ще бъде уведомен най-късно 7 дни преди началото на пътуването
Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на мероприятията по програмата.

ИЗХРАНВАНЕ
Закуска и вечеря
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ПРОГРАМА
ИЗРАЕЛ – ДРЕВНОСТ И СЪВРЕМИЕ
6 дни / 5 нощувки / 5 закуски / 5 вечери
Дати на отпътуване:
01.05.2020 г. – 06.05.2020 г.
ОБОГАТЕНА ПРОГРАМА В ПОСЛЕДНИЯ ДЕН ОТ ПЪТУВАНЕТО! ПОСЕЩЕНИЕ НА ЕЙН КАРЕМ И ЦЪРКВАТА С ГРОБА НА СВЕТИ
ГЕОРГИ В ЛОД!
Маршрут: София – Тел Авив – Яфо – Кесария - Капернаум – Табха – планината на Блаженствата – Голан – Тиберия - Тиберия – Кана
Галилейска – Назарет - Акра – Хайфа – Витлеем - Каср ал Яхуд – Йерихон – Кумран - Мъртво море - Йерусалим - Витлеем – Ейн
Карем - Лод - София
С полети на ЕЛ АЛ
ПРОГРАМА:
1 ден: Летище Бен Гурион – Тел Авив – Яфо – Кесария – региона на Хайфа
Сборен час на летище София, Терминал 2 в 08:00 часа (задължително 3 часа преди полета), полет за Тел Авив в 10:55 часа.
Пристигане на летище „Бен Гурион“ в 13:30 ч. Посрещане в залата за пристигащи от представител на местния туроператор.
Панорамна обиколка на Тел Авив. Туристическа програма в Яфо, един от най-старите градове в Близкия изток, намиращ се на
възвишени, от където се открива неоценима гледка към брега на Тел Авив и неговите плажове. Разходка в района старото
пристанище. Кесария: спирка на акведукта. Отпътуване за региона на Тиберия. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка в региона на
Тиберия или Хайфа.
2 ден: Капернаум – Табха – планината на Блаженствата – Голан – Тиберия
Закуска. Туристическа програма в района на Галилейското езеро: Капернаум - този древен град се споменава в Новия Завет като
център на Христовата дейност в Галилея. Разглеждане на останките от древната синагога и руините на къщата на Св. ап. Петър.
Табха – мястото на "Чудото с умножаването на рибите и хляба". Планината на Блаженствата, където Иисус е казал прочутата си
проповед. Разходка с корабче по Галилейското езеро. Обиколка на Голанските възвишения, с прекрасна гледка към Галилейското
езеро и красивите долини. Вечеря. Нощувка в региона на Тиберия или Хайфа.
3 ден: Тиберия – Кана Галилейска – Назарет - Акра – Хайфа – Витлеем
Закуска. Отпътуване за Кана – мястото на първото Христово чудо – претворяването на водата във винo на сватбата в Кана
Галилейска. Посещение на град Назарет: църквата Благовещение. Заминаване за Акрa, една от последните военни бази и столица
на кръстоносците за повече от един век: старият град и пристанището. Разглеждане на красивия пристанищен град Хайфа,
разположен на брега на Средиземно море. Бахайските градини (отвън) и залива на Хайфа. Посещение на град Назарет; църквата
Благовещение. Заминаване за Витлеем. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка.
4 ден: Витлеем (църквата Рождество Христово) - Каср ал Яхуд – Йерихон – Кумран - Мъртво море
Закуска. Ранно посещение на базиликата „Рождество Христово“ във Витлеем – най-голямата забележителност на града и рождено
място на Господ Иисус Христос. Отпътуване за Йерихон – най-ниско разположеният град под морското равнище и едно от найдревните селища в света: поглед към Манастира на Изкушенията, разположен в скалите, където Иисус Христос е постил и се е молил
четиридесет дена и четиридесет нощи. Каср ал Яхуд – мястото на Христовото кръщение(възможност за ритуално потапяне във
водите на река Йордан). Заминаване за Мъртво море – най-ниската точка в света, около 420 метра под морското равнище.
Панорамна гледка към Кумран. Свободно време за къпане и релакс. Завръщане в хотела във Витлеем. Вечеря. Нощувка.
5 ден: Витлеем – Йерусалим
Закуска. Заминаване за Йерусалим: Посещение на Гетсимания (мястото на Христовата молитва и предателството на Юда), гроба на
св. Богородица (с чудотворната икона на св. Богородица Йерусалимска), Елеонския хълм (мястото на Христовото Възнесение),
символичния Кръстен Път (Via Dolorosa) – това e улицата, по която в древен Йерусалим Иисус Христос е носел кръста към мястото
на Неговото разпятие – Голгота, храмовия комплекс на Гроба Господен и Голгота – най-святото място за Християнския свят. След
поклонението програмата продължава с хълма Сион (Давидовият град), където се намират гробът на св. цар Давид и стаята на
Тайната вечеря. Кварталите на Стария град: християнски, еврейски, мюсюлмански, арменски; римската улица Cardo, “Стената на
плача”, храмовия хълм с “Купола на скалата. Нощувка във Витлеем. Вечеря. Нощувка.
6 ден: Витлеем – Ейн Карем – Лод – София
Закуска. Заминаване за Ейн Карем – едно от най-красивите места в околностите на Йерусалим и родно място на св. Йоан Кръстител.
Посещение на църквата с гроба на Свети Георги в Лод (древният град Лида Палестинска). Заминаване за летище „Бен Гурион“.
Полет за България в 18:30 ч. Пристигане на летище София около 21:15 ч.

! ЛИПСВА ЗАГЛАВИЕ !
Пътуването, ще се осъществи само, ако е набран минимален брой участници:няма в срок до:няма. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава
да уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случай, че това условие не бъде изпълнено в срок до няма.
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ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА
Astoria 3* или подобен
ИЗРАЕЛ, ТИБЕРИЯ

Хотел Astoria Galilee се намира в центъра на Тиберия, с изглед към Галилейско море, отстоящо на 20 минути пеша. Предлага
безплатен Wi-Fi интернет, сауна, и климатизирани стаи.
Хотел Astoria Galilee, основан през 1933 година, е един от най-старите хотели в Тибериас. Днес той предлага модерни и комфортни
стаи за гости, безплатен безжичен интернет, както и добри условия за отдих, включително сезонен открит басейн. Хотелът е добра
база за разходка из северните райони на Израел, като Сафед, Назарет и река Йордан са на кратък път с кола.

Paradise Hotel 3* или подобен
ПАЛЕСТИНА, ВИТЛЕЕМ

Хотелът включва няколко големи салона, пространство с телевизор, конферентни зали, паркинг, факс и електронни услуги.
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Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за
туристически пакети
(Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1)
Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на 2015/2302.
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети.
Дружеството ЕКЗОТИК ХОЛИДЕЙ ООД в качеството му на Туроператор, носи пълна отговорност за точното изпълнение на
туристическия пакет, като цяло.
В съответствие със законовите изисквания дружеството ЕКЗОТИК ХОЛИДЕЙ ООД е предприело необходимите мерки за
възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – Вашето репатриране, в случай на
несъстоятелност.
Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
– Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристическия
пакет.
– Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.
– Телефон за връзка с Туроператора / Туристическия агент: няма.
Пътуващите ще получат телефон за връзка с представител на място в избраната дестинация, заедно с документите за конкретното
пътуване.

– Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на
допълнителните разходи.
– Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на
горивото), когато това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението
на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да
прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената,
ако има намаление на съответните разходи.
– Пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяването му, и да получат пълно възстановяване на
всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато
преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия
пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответно обезщетение.
– Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за
прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на
мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет и които са официално признати като такива от
приемащата дестинация.
– Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу
подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.
– Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени
съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи.
Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, когато услугите не са предоставени в
съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.
– Пътуващият има право също на намаление на цената и/или обезщетение запретърпените вреди, в случай че туристическите услуги
не са предоставени или са предоставени лошо.
– Туроператорът трябва да окаже съдействие, когато пътуващият изпадне в затруднение.
– Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или
туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен
превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. Дружеството ЕКЗОТИК ХОЛИДЕЙ ООД се ползва със защита при несъстоятелност
в няма образуванието, отговарящо за защита при несъстоятелност – застрахователно дружество).
Пътуващите могат да се обърнат към това образувание или когато е приложимо,
към компетентния орган – Министерство на Туризма, адрес: гр.София, ул. Съборна №1, тел. 02/904 68 09, e-mail:
tourism@tourism.government.bg , ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на дружеството ЕКЗОТИК
ХОЛИДЕЙ ООД
Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за
туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.
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