ПОЧИВКА НА ОСТРОВ ЗАКИНТОС, ГЪРЦИЯ
Директни чартърни полети

Zante Royal Resort and Water Park 4* standard
Обширна зелена територия на първа брегова линия (80 м от плажа), избор
от комфортни стаи, ресторант, барове, басейни, водни пързалки, парк за
веселби и развлечения, кино-театър, здравен клуб, спорт, интернет,
висококачествено обслужване.

С включена безплатна застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ
8 дни / 7 нощувки
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая
(максимално настаняване 2+1), на база ALL INCLUSIVE, с включени

летищни такси, за ранни записвания до 30.11.2020 г.
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*4 човека се настаняван във фамилна стая без доплащане
Доплащане за настаняване в стая с изглед към морето – 80 лв на човек
общо за 7 нощувки. Деца не доплащат.

Цената включва:
 Самолетен билет за директен чартърен полет София – Закинтос –
София на авиокомпания Bulgarian Air Charter;
 Летищни такси;
 Чекиран багаж до 20 кг и ръчен багаж до 7 кг.;
 Трансфер летище – хотел – летище;
 7 нощувки на база All Inclusive в Zante Royal Resort and Water Park 4*
standard;
 Медицинска застраховка “Асистънс“ с покритие 10 000 евро в ДЗИ;
 Представител от България по време на пътуването;
 Включена застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ с покритие за
първите 1000 лв. на човек от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА
ИНШУЪРЪНС ГРУП“.

Цената не включва – задължителни доплащания:
 общинска такса –заплаща се на рецепция и се определя и променя
едностранно, без предупреждение от местната общинска
администрация – 3.00 евро на стая на ден за хотели 4*;
 такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета.
Цените са калкулирани с параметри 400 щатски долара/тон;
 в общата цена на туристическия пакет не са включени такси,
плащания и други допълнителни разходи, които не могат да се
изчислят в разумна степен преди сключването на договора и може да
се наложи да бъдат заплатени от пътуващия като напр. туристически
такси, градски такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или
за слизане от борда на пристанища и летища, цената на входните
билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи,
използването на обществен превоз за някои градове, консумираните
напитки в автобусите или самолетите и др.
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение)

Авиокомпания: Bulgarian Air Charter
София – Закинтос: 10:00 ч. - 11:35 ч. (местно време)
Закинтос – София: 12:35 ч. - 14:25 ч. (местно време)
Авиокомпанията си запазва правото да прави промени в полетното
разписание.
Трансфер летище – хотел – летище:
Продължителност: около 1 час в посока с лицензиран автобус категория
3/4*.

ВАЖНО:
 Минимален брой туристи: 120 души. При неосъществен минимален








брой туристи туроператорът е длъжен да уведоми 20 дни преди
започването на изпълнението на туристическия пакет.
Няма специални медицински и здравни изисквания, свързани с
пътуването.
Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност.
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да
притежават валиден паспорт, минимум 6 месеца след датата на влизане
в страната.
Туроператорът си запазва правото да прави промени по
програмата, авиокомпанията и полетното разписание.
Туроператор АБАКС е със сключена застраховка „Отговорност на
туроператора“ чрез застрахователен договор 13061810000253 при ЗД
ЛЕВ ИНС АД със седалище гр. София, улица Цар Борис III, 136 В.
Застрахователният договор е със срок от 08.09.2019 г. до 07.09.2020 г.
Договорът е с лимит на отговорност 1 400 000 (един милион и
четиристотин хиляди лева).
Туроператор АБАКС, удостоверение за регистрация РКК-01-6102

Zante Royal Resort and Water Park 4* standard
Обширна зелена територия на първа брегова линия (80 м от плажа), избор
от комфортни стаи, ресторант, барове, басейни, водни пързалки, парк за
веселби и развлечения, кино-театър, здравен клуб, спорт, интернет,
висококачествено обслужване.
Местоположение
Първа брегова линия (80 м от плажа) в района Василикос, на 10 км от
селище Аргаси, на 17 км от летището и на 15 км от град Закинтос. Влиза
във верига от три хотела заедно с Palazzo Di Zante Hotel & Zante Imperial
Beach Hotel, разположен на една голяма територия, общи услуги за всички
хотели. Маслинови гори, лозя и свежи градини с пъстри цветя. Район
Василикос е прочут със своята природна красота и спокойна атмосфера.
Свежа растистелност съчетана с пясъчни плажове. Крайбрежие Василикос
е част от националния морски парк Закинтос, където морските костенурки
снасят свойте яйца.
Стаи
Общо 149 стаи: Double Rooms (~25 кв.м), Double Rooms SV (~25 кв.м),
Family Rooms (~30-35 кв.м), Family Rooms SV (~30-35 кв.м).
В стаите са на разположение: климатик, сателитна телевизия, телевизор,
телефон, платен Wi-Fi интернет, сейф (доплащане), мини хладилник, душ,
сешоар, балкон / тераса.
Тип на допълнително легло - стандартно / сгъваемо.
Ежедневно почистване, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично.
Double Room (~ 25 кв.м) 2 единични легла.
Double Room SV(~ 25 кв.м) 2 единични легла.
Family Room (~ 30-35 кв. м) зала с 2 единични легла и отделна спалня с 2
единични легла (комбинирани) или отворен план (4 единични легла).
Family Room SV(~ 30-35 кв. м) хол с 2 единични легла и отделна спалня с 2
единични легла (комбинирани) или отворена планировка (4 единични
легла).

Хотелски услуги
Закрит отопляем басейн - затопля се през май и октомври
Интернет ъгъл – срещу заплащанe
Мини маркет
3 басейна с прясна вода, 2 водни пързалки
Рецепция
Wi-Fi интернет около рецепция
Автобусна спирка до хотела
Водни пързалки
На открито: басейн в свободна форма, 2 водни пързалки (големи и малки) за деца под 5 години и повече. Достъпът до слайдовете се контролира.
Интернет
Лекар – срещу заплащанe
Масаж
Паркинг
Сауна
Фитнес зала
Химическо чистене / пералня – срещу заплащанe
Плаж
Пясъчен плаж на 80 м
Чадъри – срещу заплащанe
Шезлонги – срещу заплащанe
За деца
Детски басейн със сладка вода
Детска площадка за игра
Детски пързалки
Заведения
Основен бар
Басейн бар
Ресторант
Спорт
Баскетбол

Тенис
Удобства в стаите
Ежедневно почистване, смяна на бельо - 2 пъти седмично.
Мини хладилник
Wi-Fi интернет – срещу заплащанe
Балкон/тераса
Вана/душ
Климатик
Сателитна телевизия
Сейф – срещу заплащанe
Сешоар
Телевизор
Телефон
Услуга "събуждане"
Допълнителна информация
Кредитни карти Visa, MasterCard, Amex.
Настаняване с домашни любимци не е позволено.
Няма подходящи условия за хора с увреждания
Разстояние до плажа
80 метра
Списъкът на услугите, предоставен на гостите в хотела по система
"All Inclusive"
Хранене:
Закуска (шведска маса) 07:00-10:00 часа.
Обяд (шведска маса) 12:30 - 14:30 часа.
Закуски:10.00-12.00 и 15.30-17:30 (чай, кафе, сладкиши, кекс, минисандвичи, мини рула)
Вечеря (шведска маса) 19:00 - 21:30 часа

Напитки по време на хранене: наливна бира, чаши с вино, леки
безалкохолни напитки, трапезна вода, филтрирано кафе, чай.
Сладолед
Обслужване в баровете от 10:00 до 23:00 часа.
След 23:00 всичко се заплаща.
Напитки (местни): уиски, джин, водка, ром, текила, наливна бира, наливно
вино, ликьор, леки безалкохолни напитки, трапезна вода.
Всички коктейли са от местни напитки.
Чай и кафе.
Различни видове сладолед
!Администрацията на хотела има право да внася изменения в програмата
без предварително предупреждение.

Екскурзии на остров Закинтос
Най-доброто от Закинтос - селището Ехо Хора и круиз до залива на
коробокрушенците Навагио и Сините пещери
80 лева за възрастен/ 40 лева (деца 2 - 12,99 г.)
Целодневна екскурзия с посещение на традиционното селището Ехо Хора
със „старата маслина“ – дърво на повече от 2000 г. и църквата „Св.
Николай“. Разходка с лодка – круиз до Сините пещери, разположени в найсеверния край на острова, време за гмуркане в тюркоазените води на
пещерите, залива Навагио, наречен още Залива на пиратите, с
корабокруширалия кораб – визитната картичка на Закинтос.
Столицата на острова гр. Занте + шопинг и плаж
70 лева за възрастен/ 35 лева (деца 2 - 12 г.)
Пешеходен тур в столицата на строва – Закинтос с посещение на площад
„Св. Марко“ с едноименния католическия храм, Музеят на Соломос и
Калвос - най-известните местни поети, площад Соломос с типичната

островна архитектура, Градската библиотека и музея на Византийското
изкуство. Посещение на катедралния храм-базилика „Св. Преп. Дионисий“
- покровител на острова.
Възожност за закупуване на местен зехтин и традиционни сладки.
Остров Маратониси и плажът Лагана с костенурките Карета - Карета
60 лева за възрастен/ 60 лева (деца 2 - 12г.)
Отпътуване до залива Лаганас, един от най-големите плажове и естествени
лагуни на острова. Круиз до остров Маратониси, където е и естествения
дом на средиземноморските костенурки CARETTA-CARETTА. Време за
плаж и плуване с костенурките на острова.

Програма
Ден 1
Събиране на летище София, 2 часа преди полета. Отпътуване за Закинтос с
директен чартърен полет от София. Кацане на летището в Родос. Трансфер
до хотела. Нощувка.
Ден 2
Закуска. Информационна среща с представител на Туроператора.
Свободно време за плаж и забавления. Нощувка.
Ден 3
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна
екскурзия по желание: Най-доброто от Закинтос - селището Ехо хора и
круиз до залива на коробокрушенците Навагио и Сините пещери.
Нощувка.
Ден 4
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна
екскурзия по желание: Столицата на острова: гр. Занте + шопинг и

плаж. Нощувка.
Ден 5
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна
екскурзия по желание. Нощувка.
Ден 7
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или допълнителна
екскурзия по желание: Остров Маратониси и плажът Лагана с
костенурките Карета - Карета. Нощувка.
Ден 8
Закуска. Напускане на хотела. Трансфер до летището за директен чартърен
полет до София с авиокомпания Bulgarian Air Charter. Кацане на летище
София.

