ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ
6300 гр.Хасково ул.”Патриарх Евтимий” 3
е – mail : minitours@abv.bg

„МИНИ‐ТУРС” ХАСКОВО
тел/факс: 038/ 66 53 34 ;
GSM : 0877 530 930 Иван Петров

Турция – Дидим 02.09‐06.09.2015 г.

1‐ви ден –България – Турция /
Отпътуване в 24.00 ч. от пл. „Спартак“ Хасково по – маршрут Хасково‐Свиленград‐ пресичане на
Дарданелите с ферибот.
Пристигане в Дидим. Настаняване в хотел Рамада ресорт ‐ 4*‐ All. Incl. влиза в сила от моментът на
слагане на гривната при настаняване, той е 24 часов и приключва при напускане на хотела и сваляне на
гривната. Нощувка.
2 ‐ти ден
Екскурзия по‐желание до природният феномен Памуккале с включен обяд. Нощувка.
3‐ти ден
Свободно време за плаж и разходка. Турска вечер – в този хотел турската вечер е разнообразна с
различни програми и се осъществава всяка вечер. Нощувка.
4‐ти ден – По желание разходка с яхта с включен обяд. Свободно време. Дискотека. Нощувка.
5‐ти ден – Закуска. Около 9.00 ч отпътуване за България. Пристигане в България късно вечерта.

Цена – 529 лв. ‐ 4 нощувки na All. Inclusive;
Хотел – Рамада Ресорт Дидим ‐ http://ramadaresortakbuk.com/.

ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
‐ транспорт с лицензиран автобус за пътуване в чужбина, автобусите разполагат с климатик, аудио,
видео, CD система и мини‐бар;
‐ 4 нощувки в Дидим – хотел Рамада Ресорт ‐ 4 * на база all inclusive;
‐ фериботни и магистрални такси;
‐ медицинска застраховка; водач от фирмата през цялото пътуване;
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
‐ всички допълнителни екскурзии по програмата са по‐желание;/ цените ще ви дадем допълнително/.
Mинимален брой туристи за осъществяване на пътуването: 30 човека
Необходими документи :копие на задграничен паспорт със шест месечна валидност от датата на
отпътуване: няма санитарни и медицински изисквания за страните по маршрута.
За лица под 18 години декларация от родителите, нотариално заверенa.
Начин на плащане: депозит 100 лв. при записване ; крайна дата за допплащане 15.08.2015 г.

