ЙОРДАНИЯ И ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ 2021

Директни полети от София и Варна

8 дни / 7 нощувки
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, и
летищни такси. За резервации до 15.11.2020 г.
Човек в
двойна стая

Единична
стая

1-во дете 2 – 12
3-ти
възрастен г. настанено с
2-ма възрастни

18.04 – 25.04.2021

1780 1680

2360 2240

1680 1520

1160 1220

10.10 – 17.10.2021

1780 1680

2360 2240

1680 1520

1160 1220

от София

от Варна
30.10 – 06.11.2021

1780 1680

2360 2240

1680 1520

1160 1220

Цената е на човек в ЛЕВА и включва:
 Самолетен билет до Акаба/Шарм Ел Шейх с директен чартърен
полет с Bulgarian Air Charter;
 Летищни такси;
 Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж;
 4 нощувки на база All Inclusive в Regency Plazza или подобен в
Шарм Ел Шейх;
 1 нощувка на база закуска и вечеря в Sand Rose Camp или подобен
в пустинята Уади Рум;
 2 нощувки на база закуска и вечеря в Jaz Sol Y Mar Beau Rivage 4*
или подобен;
 Трансфер летище-хотел-летище;
 Трансфер Акаба-Ейлат-Таба-Шарм Ел-Шейх;
 Обзорен тур на Петра;
 Джип Сафари в пустинята Уади Рум;
 Обзорна обиколка на Шарм Ел Шейх;
 Шезлонги и чадъри на плажа и басейна на хотела;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с ДЗИ;
 Представител на туроператора с български език за целия престой;
 Застраховка ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ с покритие за първите
1000 лв. на човек от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУЪРЪНС
ГРУП“.
Цената не включва:
 Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света
Екатерина“ – 99 лв. / 59 лв. дете до 11,99 г.;
 Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в
Национален парк Рас Мохадес – 109 лв./ 79 лв. дете до 11,99 г.;
 Доплащане за по-висока категория хотели – Parrotel Beach Resort 5*
и Movenpick Residence Aqaba 5* – 270 лева за възрастен/90 лева за
дете;










Туристическа виза за Шарм Ел Шейх (издавана на ГКПП, с
валидност 30 дни) – 25.00 USD;
Бакшиши по време на престоя в Шарм ел Шейх, Израел и Йордания
– 3 USD на водач и 2 USD на шофьор на ден;
Застраховка 'Отмяна на пътуване';
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
Цените са калкулирани с параметри 650 USD/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.;
Застрахователни суми и премии, и административни такси при
доплащане за застраховка “Отмяна на пътуване” (по желание на
клиента) за сумата на пакета над 1000 лв. е 8,00 лв. от страна на
индивидуален клиент от ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУЪРЪНС
ГРУП“.

Трансфер:
 Летище Акаба – хотел: около 30 мин. с 3/4* автобус;
 Таба – Шарм Ел Шейх: около 3 ч.;
 Ейлат – Таба: около 30 мин.;
 Акаба – Ейлат: около 30 мин.;
 Хотел – летище Шарм Ел Шейх: около 30 мин. с 3/4* автобус;

Резервации:
Авансово плащане: 350 лв./човек на човек при подписване на договор.
Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на заминаване.

ПРОГРАМА
С полет от София до Акаба и връщане от Шарм Ел Шейх
Пролетни дати

ДЕН 1 / СОФИЯ - АКАБА
Събираме се на летище София за чартърен полет София – Акаба.
След пристигането не летище Кинг Хюсиен, преминаваме митнически и
гранични процедури. Трансфер към Акаба, известен със своите пясъчни,
девствени плажове и едни от най-красивите коралови рифове на Червено
море.

Настаняване в Reau Rivage 4* или подобен. Вечеря. Нощувка.

ДЕН 2 / ПЕТРА - УАДИ РУМ
от Акаба до Петра - около 126 км / 1 час и 50 мин
от Петра до Уади Рум - около 105км / 1 час и 40 мин
Закуска. Отправяме се към розово-червеникавата столица на Набатеите изумителния град Петра. Обявен е за едно от съвременните 7 чудеса на
света и е под закрилата на ЮНЕСКО. Петра, чието име означава „скала“, е
естествена крепост и се намира на важен търговски път. Така се е оформил
и поминъка на населението – охранители на кервани и търговци, които
печелили добре. Това позволило града да се превърне в една истинска
перла, голям и важен търговски център, за който са се носили митове и
легенди.
За да достигнем до това чудо на древния свят, ще преминем през тесен
пролом дълъг 1 км и обграден от двете страни от 80 метрови скали.
Цветовете и формите на скалите са главозамайващи. Гледката е необятна и

е съставена от стотици гробници врязани в скалите, Римски театри и
жертвени олтари. Самата разходка е едно незабравимо преживяване, по
време на която ще заснемете ослепителни цветове на скалните
образувания. Движейки се напред, постепенно пред нас ще се разкрие
магическа гледка: Съкровищницата, извисяващ се, в класически гръцки
стил храм, изсечен направо в огромната лицева част на 39-метрова скала.
Той е построен през първи век, като гроб на важен набатейски цар и е
израз на техническия гений на тези древни хора.
За финал на деня ни предстои уникално изживяване – нощувка под
звездите на природният феномен Уади Рум.

Настаняване в Sand Rose camp или Hillawi camp, или подобен в Уади Рум.
Вечеря. Нощувка.

ДЕН 3 / УАДИ РУМ –ДЖИП САФАРИ –АКАБА
Около 72 км / 1 час и 30 мин
Ранна закуска. След това посрещаме изгрева на Слънцето над
пустинята. Уникално преживяване, което ще помним за цял живот. Само
ние и изгряващото Слънце сред пясъци и невероятен пейзаж. Уади Рум е
невероятно място извън времето. Ветровете и времето са изваяли найизящните скални небостъргачи, описани по най-елегантния начин от Томас
Едуард Лорънс като „огромни, отекващи и богоподобни“. Макар на пръв
поглед пустинята да е една безкрайна пустош, тук посетителите могат да
се чувстват като истински откриватели, търсещи спокойствието на
огромните равнини, спускане в дълбоки каньони или скални рисунки на
повече от 4000 години.
За да бъде наистина незабравимо нашето преживяване в лунната долина на
Йордания, както още я наричат, ще имаме възможността, да се качим на
джипове и да преживеем едно незабравимо сафари из „Червената
пустиня“. В рамките на час и половина ще се слеем в лабиринт от
монолитни скали и ще превземем каньоните и пясъчните дюни. Не

забравяйте фотоапарата си, както и удобни обувки и облекло!
Вечеря и нощувка в Акаба.
ДЕН-4/ АКАБА – ЕЙЛАТ – ТАБА – ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за Ейлат. Преминаване на
границата и смяна на автобуса в Израел. Свободно време в Ейлат.
Отпътуване за Таба. Смяна на автобуса и трансфер до избрания хотел в
Шарм Ел Шейх. Вечеря. Нощувка.

ДЕН-5/ ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ – ОБЗОРНА ОБИКОЛКА
Закуска. Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх, включена в цената.
Следобед – свободно време за плаж и забавления. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-6 – ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
 Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света
Екатерина. Връщане в хотела. Нощувка
ДЕН-7 - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
 Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в
Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-8 – ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - СОФИЯ
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Шарм Ел
Шейх и полет до София. Продължителност на трансфер- около 30 минути
от хотела до летище.

ПРОГРАМА
С полет от София до Шарм Ел Шейх и връщане от Акаба
10.10 – 17.10

ДЕН 1 / СОФИЯ – ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Събираме се на летище София за чартърен полет София – Шарм Ел Шейх.
След пристигането не летище преминаваме митнически и гранични
процедури. Трансфер към Шарм ел Шейх,в избрания хотел. Настанявае.
Вечеря. Нощувка
ДЕН-2/ ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ – ОБЗОРНА ОБИКОЛКА
Закуска. Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх, включена в цената.
Следобед – свободно време за плаж и забавления. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-3 – ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
 Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света
Екатерина. Връщане в хотела. Нощувка
ДЕН-4 - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
 Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в
Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

ДЕН-5/ ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ – ТАБА – ЕЙЛАТ – АКАБА
Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за Ейлат. Преминаване на
границата и смяна на автобуса в Израел. Свободно време в Ейлат.
Отпътуване за Акаба. Смяна на автобуса и трансфер до избрания хотел в
Акаба. Вечеря. Нощувка.

ДЕН 6/ ПЕТРА - УАДИ РУМ
от Акаба до Петра - около 126 км / 1 час и 50 мин
от Петра до Уади Рум - около 105км / 1 час и 40 мин
Закуска. Отправяме се към розово-червеникавата столица на Набатеите -

изумителния град Петра. Обявен е за едно от съвременните 7 чудеса на
света и е под закрилата на ЮНЕСКО. Петра, чието име означава „скала“, е
естествена крепост и се намира на важен търговски път. Така се е оформил
и поминъка на населението – охранители на кервани и търговци, които
печелили добре. Това позволило града да се превърне в една истинска
перла, голям и важен търговски център, за който са се носили митове и
легенди.
За да достигнем до това чудо на древния свят, ще преминем през тесен
пролом дълъг 1 км и обграден от двете страни от 80 метрови скали.
Цветовете и формите на скалите са главозамайващи. Гледката е необятна и
е съставена от стотици гробници врязани в скалите, Римски театри и
жертвени олтари. Самата разходка е едно незабравимо преживяване, по
време на която ще заснемете ослепителни цветове на скалните
образувания. Движейки се напред, постепенно пред нас ще се разкрие
магическа гледка: Съкровищницата, извисяващ се, в класически гръцки
стил храм, изсечен направо в огромната лицева част на 39-метрова скала.
Той е построен през първи век, като гроб на важен набатейски цар и е
израз на техническия гений на тези древни хора.
За финал на деня ни предстои уникално изживяване – нощувка под
звездите на природният феномен Уади Рум.

Настаняване в Sand Rose camp или Hillawi camp, или подобен в Уади Рум.
Вечеря. Нощувка.

ДЕН 7 / УАДИ РУМ –ДЖИП САФАРИ –АКАБА
Около 72 км / 1 час и 30 мин
Ранна закуска. След това посрещаме изгрева на Слънцето над
пустинята. Уникално преживяване, което ще помним за цял живот. Само
ние и изгряващото Слънце сред пясъци и невероятен пейзаж. Уади Рум е
невероятно място извън времето. Ветровете и времето са изваяли най-

изящните скални небостъргачи, описани по най-елегантния начин от Томас
Едуард Лорънс като „огромни, отекващи и богоподобни“. Макар на пръв
поглед пустинята да е една безкрайна пустош, тук посетителите могат да
се чувстват като истински откриватели, търсещи спокойствието на
огромните равнини, спускане в дълбоки каньони или скални рисунки на
повече от 4000 години.
За да бъде наистина незабравимо нашето преживяване в лунната долина на
Йордания, както още я наричат, ще имаме възможността, да се качим на
джипове и да преживеем едно незабравимо сафари из „Червената
пустиня“. В рамките на час и половина ще се слеем в лабиринт от
монолитни скали и ще превземем каньоните и пясъчните дюни. Не
забравяйте фотоапарата си, както и удобни обувки и облекло!
Вечеря и нощувка в Акаба.

ДЕН-8 – АКАБА - СОФИЯ
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището вАкаба и полет
до София. Продължителност на трансфер- около 30 минути от хотела до
летище.

ПРОГРАМА
С полет от Варна до Шарм Ел Шейх и връщане от Акаба
30.10 – 06.11

ДЕН 1 / ВАРНА – ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Събираме се на летище Варна за чартърен полет Варна – Шарм Ел Шейх.
След пристигането не летище преминаваме митнически и гранични
процедури. Трансфер към Шарм ел Шейх,в избрания хотел. Настанявае.
Вечеря. Нощувка

ДЕН-2/ ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ – ОБЗОРНА ОБИКОЛКА
Закуска. Обзорна обиколка на Шарм ел Шейх, включена в цената.
Следобед – свободно време за плаж и забавления. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-3 – ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание:
 Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света
Екатерина. Връщане в хотела. Нощувка
ДЕН-4 - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ
Закуска. Свободно време за плаж и забавления или по желание:
 Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в
Национален парк Рас Мохадес.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

ДЕН-5/ ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ – ТАБА – ЕЙЛАТ – АКАБА
Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за Ейлат. Преминаване на
границата и смяна на автобуса в Израел. Свободно време в Ейлат.
Отпътуване за Акаба. Смяна на автобуса и трансфер до избрания хотел в
Акаба. Вечеря. Нощувка.

ДЕН 6/ ПЕТРА - УАДИ РУМ
от Акаба до Петра - около 126 км / 1 час и 50 мин
от Петра до Уади Рум - около 105км / 1 час и 40 мин
Закуска. Отправяме се към розово-червеникавата столица на Набатеите изумителния град Петра. Обявен е за едно от съвременните 7 чудеса на
света и е под закрилата на ЮНЕСКО. Петра, чието име означава „скала“, е
естествена крепост и се намира на важен търговски път. Така се е оформил
и поминъка на населението – охранители на кервани и търговци, които
печелили добре. Това позволило града да се превърне в една истинска
перла, голям и важен търговски център, за който са се носили митове и
легенди.

За да достигнем до това чудо на древния свят, ще преминем през тесен
пролом дълъг 1 км и обграден от двете страни от 80 метрови скали.
Цветовете и формите на скалите са главозамайващи. Гледката е необятна и
е съставена от стотици гробници врязани в скалите, Римски театри и
жертвени олтари. Самата разходка е едно незабравимо преживяване, по
време на която ще заснемете ослепителни цветове на скалните
образувания. Движейки се напред, постепенно пред нас ще се разкрие
магическа гледка: Съкровищницата, извисяващ се, в класически гръцки
стил храм, изсечен направо в огромната лицева част на 39-метрова скала.
Той е построен през първи век, като гроб на важен набатейски цар и е
израз на техническия гений на тези древни хора.
За финал на деня ни предстои уникално изживяване – нощувка под
звездите на природният феномен Уади Рум.

Настаняване в Sand Rose camp или Hillawi camp, или подобен в Уади Рум.
Вечеря. Нощувка.

ДЕН 7 / УАДИ РУМ –ДЖИП САФАРИ –АКАБА
Около 72 км / 1 час и 30 мин
Ранна закуска. След това посрещаме изгрева на Слънцето над
пустинята. Уникално преживяване, което ще помним за цял живот. Само
ние и изгряващото Слънце сред пясъци и невероятен пейзаж. Уади Рум е
невероятно място извън времето. Ветровете и времето са изваяли найизящните скални небостъргачи, описани по най-елегантния начин от Томас
Едуард Лорънс като „огромни, отекващи и богоподобни“. Макар на пръв
поглед пустинята да е една безкрайна пустош, тук посетителите могат да
се чувстват като истински откриватели, търсещи спокойствието на
огромните равнини, спускане в дълбоки каньони или скални рисунки на
повече от 4000 години.
За да бъде наистина незабравимо нашето преживяване в лунната долина на
Йордания, както още я наричат, ще имаме възможността, да се качим на

джипове и да преживеем едно незабравимо сафари из „Червената
пустиня“. В рамките на час и половина ще се слеем в лабиринт от
монолитни скали и ще превземем каньоните и пясъчните дюни. Не
забравяйте фотоапарата си, както и удобни обувки и облекло!
Вечеря и нощувка в Акаба.

ДЕН-8 – АКАБА - ВАРНА
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището в Акаба и полет
до Варна. Продължителност на трансфер- около 30 минути от хотела до
летище.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ
Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички
екскурзии. Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при
минимум 40 туриста. Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на
място, при налични свободни места. Провеждането на екскурзии не се
гарантира без минимум събрани туристи.
Екскурзия
Целодневна екскурзия до
Синайският Манастир „Света
Екатерина“
Гмуркане и шнорхелинг в
красивите рифове на Червено
Море в Национален парк Рас
Мохадес

Цена за
възрастен
в лева

Цена дете 2 – 12г.
в лева

99

59

109

79

Целодневна екскурзия до Синайският Манастир „Света Екатерина“
99 лева/ 59 лева за дете (2-11,99 г.)
Събиране рано сутринта. Отпътуване към резервата Света Катерина (около
3 часа). Посещение на Синайският манастир „Света Катерина“, който е

построен в подножието на Синайската планина в Египет от император
Юстиниан I между 527 и 565 г. Според преданието на това място ангели
отнасят тялото на Света великомъченица Екатерина след обезглавяването
ѝ. Според преданията тук Мойсей вижда горящия храст, божий знак и
известие, че е избран за пророк. Това е най-старият в историята манастир,
който никога не е преустановявал изпълнението на религиозните служби и
е действащ и в наши дни. Обявен е от ЮНЕСКО за обект от списъка на
световното наследство.
Посещаваме църквата към манастира и продължаваме с обиколка на
базиликата, гледаме Горящият храст и Мойсеевият кладенец. Отпътуваме
към град Дахаб, където имаме обяд в крайморски ресторант. Свободно
време за шопинг. Отпътуване към Шарм Ал Шейх.
Цената включва: транспорт, екскурзоводско обслужване, обяд.
Цената не включва: разходи от личен характер.
Вземете с вас: паспорт, камера, закуска, пари за бакшиши, подходящи
дрехи (за посещението на манастира).
Гмуркане и шнорхелинг в красивите рифове на Червено Море в
Национален парк Рас Мохадес
109лева / 79 лева за дете (2-11,99 г.)
Събиране сутрин и отпътуване. Първа спирка е дайвинг център, където ще
можете да наемете нужната ви екипировка. След пристигане на марината
ще бъде нужно да попълните полицейско разрешение. Лодката ще отплава
от Марина Травко. По време на пътуването ще имате три спирки за
шнорхелинг сред красивите рифове на Червено море. След това връщане в
марината и трансфер до хотелите.
Полезна информация:
Национален парк Рас Мохамед е едно от най-популярните дайвинг и
шнорхелинг средища в Египет. С голямото си разнообразие от морски
живот може да очаквате интересен ден на изследване на Червено море.
В цената се включва: безалкохолни напитки на борда, обяд, трансфери,
представител на фирмата, инструктор.

Цената не включва: разходи от личен характер.
Вземете с вас: паспорт, плажни кърпи, слънцезащитен крем, шапка,
очила, пари за бакшиши.
Moevenpick Residence Aqaba 5*
Възползвайте се от първокласно обслужване
Местоположение
Movenpick Resort & Residences Aqaba 5* се намира в центъра на Акаба, с
великолепна гледка към зашеметяващите води на Червено море и
оцветените планини. На 10 километра от международното летище "Крал
Хюсеин", в близост до археологическите обекти на ислямския град Айла.
Този чудесен комплекс се отличава със смесица от европейски и арабски
дизайни, отразяващи домашното усещане. Съчетава величие, лукс и
приветливо гостоприемство. Разположен по протежение на една от найоживените участъци от бреговата ивица на Акаба, намираща се на 500
метра. В близост до него има множество магазини и заведения.
Стаи
Разполага с 297 стаи, от които 87 апартамента. Всички предлагат луксозен
и комфортен престой. Съвременният дизайн и неутралните тонове
придават на стаите модерно усещане. Всички стаи и суити са оборудвани
с:
 машина за приготвяне на кафе/чай;
 в някои стаи има кухненски бокс и балкон (не се гарантира);
 безплатен WiFi във всички части;
Ресторант
Гостите могат да се насладят на богата местна кухня в Palm Court
Restaurant & Terrace. В различните барове на комплекс се сервират
освежаващи сокове и екзотични коктейли.
На територията на хотела
 8 ресторанта и бара;
 4 плувни басейна (детски басейн);
 Детски център - "Little Birds Club";

Плаж
Разполага с директен достъп до собствения си частен плаж.

Regency Plaza Aquapark Resort 5*
Местоположение
Хотел Regency Plaza Aquapark Resort 5* е разположен на брега на Червено
море в курорта Шарм Ал-Шейх и залива Наама. Хотелът предлага 6
басейна, аквапарк, невероятен плаж, кристално крайбрежие и светли стай с
балкони с гледка към морето, а за най-малките се грижат екип аниматори
към детския клуб в хотела. Хотелът е с прекрасно местоположение за
незабравима почивка на Червено море.
Хотел
Хотел Regency Plaza Aquapark Resort 5* построен в ориенталски стил, с
големи и модерно обзаведени стаи.
Хотелът предлага спокойствие и комфорт в луксозна обстановка. Идеален
избор за почивка за семейства с деца, както и за двойки търсещи
спокойствие и пълноценна почивка.
Хотела предлага на своите гости услуги и удобства, като:
6

плувни басейна с чадъри, шезлонги с матраци, пул бар, спасители
на басейна, кърпи за басейна, табели около басейна;
Аквапарк;
Релакс и подмладяване в СПА центъра – здравен център, джакузи,
масаж, сауна и фитнес зала;
За децата – миниклуб за деца от 4 до 12 години, детска площадка,
детски басейн;
Бизнес услуги и удобства – конферентна зала, принтиране,
телефонен оператор, мултимедийно оборудване, микрофони и
говорители;

Спортни

и анимационни занимания – волейбол, социални игри,
професионална анимационна програма, тенис, водна аеробика, тенис
на маса, дартс, аеробика, водна топка;
Анимация
Специално подбран екип от аниматори се грижи за доброто настроение на
клиентите на хотела през деня, а привечер забавата не спира с различните
интересни шоу програми.
Допълнителни услуги



24 часова рецепция;
Лоби Бар;
Собствен плаж с чадъри и шезлонги;
Бар на басейна и на плаж:
5 ресторанта;
10 Бара;
Аптека на 5 мин;
Пране;



Консиерж;



Доктор на запитване;
Магазини;
Обмяна на валута;












Стаи
Coral Regency Plaza Aquapark Resort 5* разполага с 300 стандартни стаи.
Стандартната стая разполага със следните удобства:
Балкон

с маса и столове;
Телефон;
Сейф;
Баня с вана или душ;
Сешоар;
Климатик;
LCD телевизор с приемник;

Гледка

към басейна, парка или морето;

Ресторанти и барове
Хотел Regency Plaza Aquapark Resort 5* предлага на своите клиенти:
Floret Main Restaurant
Закуска: 07:00 ч. – 10:00 ч.
Обяд: 12:30 ч. – 14:30 ч.
Вечеря: 18:00 ч. – 22:00 ч.
Ivory Main Restaurant
Закуска: 08:00 ч. – 09:30 ч.
Обяд: 13:00 ч. – 14:00 ч.
Camello Italian Restaurant
Вечеря: 18:30 ч. – 21:30 ч.
Far East Restaurant
Вечеря: 18:30 ч. – 21:30 ч.
Fish Market Restaurant (алакарт рибен ресторант)
Вечеря: 18:30 ч. – 21:30 ч.
SUN RISE Beach Bar
10:00 ч. – 12:30 ч. – сервират се леки закуски, чай и кафе.
12:30 ч. – 15:00 ч. – сервира се обяд – пица, бургери, хот дог, пържени
картофи и свежи салати.
15:00 ч. – 17:00 ч. – сервират се понички.
Falafel Aqua Park Snack Bar

10:00 ч. – 12:30 ч. – сервират се кафе и чай.
12:30 ч. – 15:00 ч. – сервира се лек обяд – пица, сандвичи, паста и свежи
салати.
AZURE BEVERAGE BAR &TERRACE
Работно време: 00:00 ч. – 24:00 ч.
BELLA VISTA POOL BAR (Основна сграда)
Работно време: 10:00 ч. – 17:00 ч.
Blue Wave Aqua Park Pool Bar
Работно време: 10:00 ч. – 17:00 ч.
Grotto Disco
Работно време: 23:00 ч. – 02:00 ч.
VIP Beach Bar
Работно време: 10:00 ч. – 17:00 ч.
Sports Bar
Работно време: 10:00 ч. – 17:00 ч.
Coffee Corner
Работно време: 10:00 ч. – 22:00 ч.
KIDS CLUB
Детски обяд: 15:20 ч. – 16:30 ч.

Важно:
според

сезона може да има разлика в работните часове на
ресторантите и баровете на хотела;
международните вносни напитки, фрешовете и специалните кафета

са срещу доплащане;
Плаж
Хотел Regency Plaza Aquapark Resort 5* разполага със собствен частен
пясъчен плаж. Ползването на чадъри, шезлонги и плажни кърпи е
безплатно.
Домашни любимци – Не се допускат.

JAZ SOL Y MAR BEAU RIVAGE 4* AQABA

Местоположение
Jaz Sol Y Mar Beau Rivage 4* Aqaba се намира на 28 километра от
международното летище Кинг Хюсеин в Акаба, Йордания и само на 15
километра от центъра на града на южния бряг на залива Тала.
Хотел:
Този уютен хотел е проектиран да предлага спокойна обстановка, където
двойки и семейства могат да се отпуснат и да се насладят на забавна и
безпроблемна почивка на брега на Червено море, докато се радват на
изискани нива на обслужване и топло гостоприемство.
Стаите
Jaz Sol Y Mar Beau Rivage 4* Aqaba разполага с общо 105 комфортни стаи
и апартаменти, които включват 100 супериорни стаи с изглед към
величествените планини Акаба или изглед към басейна и морето, 12 от
които са свързани помежду си, 3 апартамента тип Junior и 2 Executive
Suites. Всички стаи са индивидуално климатизирани за удобство на
гостите. Включени стаи разполагат със следните удобства:
WI-FI;


LCD телевизор;
Минибар;

Сейф в стаята;


Сешоар;






Баня с душ и вана;
Оборудване за приготвяне на кафе и чай;
Международен телефон с директно избиране;
Детектор за дим;

Хранене
Основен ресторант "Le Chateaux":
Поднася вкусни закуски, обяд и вечеря на шведска маса.
"Льо Брасерия" Лоби бар и фоайе:
Насладете се на вкусни леки закуски заедно с богат избор от напитки и
сладки преживявания.
"Le Coquillage" Pool Bar:
Предлага възхитителни закуски и всякакви видове напитки около басейна.
Удобства
Хотел Jaz Sol Y Mar Beau Rivage 4* разполага с частен пясъчен плаж на
500 метра от главната сграда, където гостите могат да се занимават с
различни дейности като ски и гмуркане с шнорхелинг. Два басейна.
Автомобили под наем. Безплатен автобусен транспорт до град Акаба.
Доктор на повикване 24 часа. Волейболно игрище.
Анимационен и развлекателен екип. Джакузи.
SAND ROSE CAMP
Местоположение:
Лагерният комплекс Sand Rose Camp се намира в най-красивата пустиня в
света – Wadi Rum. Пустинята Вади Рум в Йордания е невероятно място
извън времето. Тук човекът не е успял да се намеси по разрушителен
начин, да строи и променя по свой вкус. Ветровете и времето са изваяли
най-изящните скални небостъргачи, описани по най-елегантния начин от
Томас Едуард Лорънс (известен като Лорънс Арабски) като „огромни,
отекващи и богоподобни“.
Най-голямата емоция е посещението на бедуинския лагер. Ще останете

впечатлени от полу-номадския начин на живот на бедуините и пъстрите
шатри, които обитават. Те са мили и гостоприемни хора и ще ви посрещат
любезно с вкусно кафе с кардамон и чай с мента. Ако желаете да се
потопите за миг в тяхната действителност, можете да си подарите нощувка
под звездите, наслаждавайки се край пламтящия лагерен огън на истинска
бедуинска традиционна вечерна фона на арабска музика.
Стаите:
Стаите в лагера са с размер около 18кв.м. и разполагат със собствена баня.
Всяка стая е оборудвана със следните удобства:
• Климатик;
• Балкон;
• Кът за сядане;
• Безплатни тоалетни принадлежности;
• Вентилатор;
• Тоалетна;
• Вътрешен двор;
• Самостоятелна баня;
• Отопление;
• Вана или душ;
• Камина;
• Самостоятелен вход;
• Котлон;
• Маса за хранене;
• Кът за хранене на открито;
• Разположение изцяло на приземния етаж;
Хранене:
Всяка сутрин на гостите на лагера се сервира вкусна богата континентална
закуска. Гостите могат да се насладят на вкусни бедуински ястия. Всеки
ден се организира барбекю за обяд и вечеря.
Удобства:
Комплекс Sand Rose Camp, предлага следните удобства в общите си части:
 Барбекю;





















Туристическо бюро;
Обменно бюро;
Тераса;
Зона за пушачи;
Коли под наем;
Сейф;
Апартамент за младоженци;
Семейни стаи;
Стаи за непушачи;
Рум-сървиз;
Ресторант;
Външна камина;
Зона за пикник;
Градинска мебел;
Тераса за слънчеви бани;
Денонощна рецепция;
Ежедневно подреждане на стаята;
Безплатен WiFi;
Безплатен паркинг;
Parrotel Beach Resort Ex. Radisson Blu 5*

Parrotel Beach Resort, Шарм Ел Шейх, известен преди като Radisson Blu,
Шарм Ел Шейх предлага превъзходно настаняване на брега на Синайския
полуостров. Този луксозен курорт разполага с частен плаж, 3 басейна, 3
тенис корта и волейболна площадка. Той също така включва 5 ресторанта,
ежедневни забавления и водни спортове.
5-звездният Parrotel Beach Resort предлага стаи, украсени с богати тъкани.
Всяка от тях има самостоятелен балкон и сателитна телевизия. Безплатен
WiFi е на разположение във фоайето и стаите на Морския клуб.
Курортът разполага с напълно оборудван СПА център със сауни, гореща
вана и експертни масажи. Гостите могат да се насладят и на плуване в
големия открит басейн на курорта, заобиколен от палми. Курортът
разполага с Kids Club с надзор на персонала.

В много ресторанти на курорта се предлага разнообразие от изискани
ястия, включително традиционна египетска кухня, италианска кухня, пица
с морски дарове и пица на дърва. Коктейлите и кафетата се сервират в
баровете и кафенетата с пълен сервиз.
Имотът е на 8 км от международното летище Шарм Ел-Шейх и площад
Сохо. и на 17 км от залива Наама. При запитване се предлага ежедневен
трансфер.

