Кипър

6 дни / 5 нощувки
Полет
София –
Ларнака
Ларнака –
София
Период на
пътуването
11 – 16 юни
2020година

Полети
Излита /час
Каца / час
16:15
18:20
19:00

21:15

Настаняване
Двойна стая Единична
стая
886 лева

1087 лева

Трети
възрастен
866 лева

Авиокомпания
BULGARIA
AIR
BULGARIA
AIR
Дете до 12
години и 2ма
възрастни
254 лева

Туристическа програма
Първи ден
Излитане от София с дирктен полет до Ларнака в 16:15 часа с полет на Бългериа
Еър. Кацане на летището в Ларнака 18.20 ч. местно време посрещане от
представители на фирмата партньор след, което се отправяме за Северен Кипър –
пристигане привечер настаняване в хотела НОЩУВКА
Втори ден - пети ден
През целият престой имате свободно време за почивка и плаж, както и възможност
за допълнителни екскурзии с екскурзовод на български език. Нощувка.
Шести ден
Напускане на хотела и трансфер до летището в Ларнака за полет до СОФИЯ.
Полета е в 19.00 от Ларнака и каца в София 21.15 местно време
Цената включва
* Самолетни билети София – Ларнака – София BULGARIA AIR;
* Летищтни такси;
* Багаж - чекиран 20 кг, ръчен 5кг;
* 5 нощувки в предварително избран хотел и на избраната база изхранване;
* Трансфери летище-хотел-летище/Северен Кипър;
* Медицинска застраховка на Mondial Assistance с покритие 5 000 евро за лица до 65
г, за лица над 65 г има завишение на тарифата.

Цената не включва
* Разходи от личен характер;
* Индивидуални трансфери или VIP обслужване;
* Турове и екскурзии:
- Целодневна екскурзия до Кирения;
- Ексрурзия до Пафос;
- Целодневна екскурзия до Никозия;
- Целодневна екскурзия до Карпас;
- Целодневна екскурзия до Фамагуста;
* ЗАСТРАХОВКА ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ;
* Медицинска застраховка Assistance с по-високо покритие можете да
направите срещу допълнително доплащане на място в офиса.

Допълнителни екскурзии:
Целодневна екскурзия до Кирения
Разнообразете Гърция и Турция със Северен Кипър, и по-точно Кирения (или Гирне,
както е името на града на турски). Места които се посещават: Музеят на
корабокрушенията; Музеят на иконите; Крепостта; Замъкът Свети Иларион;
Абатство Белапаис – готика в близост до центъра на Кирения.
Ексрурзия до Пафос
Това са най-често използваните фрази, които биват използвани, за да
се опише
остров

Кипър. Той е третият по големина в Средиземно море и местоположението му
предлага завидния брой от около 300-350 слънчеви дни годишно. И това ако не е
основателен повод да помечтаем за него и за така очакваното лято! Градът е
включен в списъка в Световно културно наследство на ЮНЕСКО. Ето и основните
забележителности в Пафос, които да не пропускате, докато сте там:
Гробници на царете, Древен театър, Археологически парк, Църква Свети Соломон,
Баните в Пафос, Християнски базилики, Храма и залива на Афродита и още много
живописни места и мистични легенди които ще ви оставят без дъх.
Целодневна екскурзия до Никозия
Това е най-голямото селище на острова с население от 250 хиляди души. До 1974 г.
Никозия е била столица на целия остров Кипър, но след завладяването на северната
част от Турция, сега градът е разделен на две части и днес Никозия е единствената
столица в света, разделена със стена.
Кипърската част на града е политически и финансов център на Кипър и източното
Средиземноморие. Освен това има какво да се види там - зад Венецианските стени
на Стария град са Кипърският музей и Общинският музей Левентис, както и кулата
Шаколас със страхотна гледка на север. Никозия е известна със страхотни
ресторанти и места за шопинг, а извън него е древният град Тамасос. Ако преминете
в северната част на Никозия, влизате в турската част през пропусквателните
пунктове и това позволява да се видят две култури в един ден. Носете си
международния паспорт.
Целодневна екскурзия до Карпас
На него се намират исторически забележителности като: замъка Кантара, мастира
"Св. Апостол Андрей", останки от антични градове, златният плаж и много други.
На полуострова има повече от 46 пясъчни плажове, където гнездят два вида
костенурки. Регионът се развива благоприятно благодарение на туризма, риболова и
селското стопанство- отглеждат се: плодове, маслини, тютюн. Той е едно от найнедокоснатите места в целия средиземноморски район и е дом на голям брой птици.
Целодневна екскурзия до Фамагуста
Това е Вароша – прословутият „град-призрак”,Най-важният паметник в Фамагуста
Лала Мустафа паша джамия е, бивш катедралата Св.. Никола. Тази сграда датира от
тринадесети век, но турските нашественици се обърна на храма в джамия.
Травълърс също трябва да отидете
на посещение

на старата крепост построена през ден все още Lusignan, сега се нарича Кулата на
Отело. Интересен собственост на Фамагуста е Църквата на св.. Петър и Павел.
Описание на хотела:
Разположение:
Хотел Merit Cyprus Gardens, се намита на около 20 км от Фамагуста, на източния
бряг на Кипър, на 45 км от летището в Еркан и на 70 км от летището в Ларнака.
Ваканционното селище Merit Кипър Гардънс има площ 40000 м2 и се състои от
двуетажни сгради, посреща своите гости с великолепните си ботанически градини,
осигурява уникална среда за любителите на Кипър с чистия си плаж с дължина 1,5
км, разпопага с чадъри, шезлонги и кърпи. Ботаническата градина, която включва
400 сорта растения, ви позволява да се отпуснете психически и да добавите
удоволствие към ваканционното си забавление с плувни басейни и тенис кортове.
В стаите:
Хотел Merit Cyprus Gardens разполага със 72 стандартни стаи, 9 апартамента, 5 вили,
1 апартамент king size и 265 легла.
В стандартните стаи: двойно или френско легло, седалка и бюро, също във всички
наши стаи: сателитна телевизия, балкон, телефон, душ, климатик.
На територията на хотела:
Основен ресторант
А-ла-карт (платен)
Външен басейн
Бар (2 броя)
Медицинска услуга (срещу заплащане)
Wi-Fi
Пералня (срещу заплащане)
Душ кабини и съблекалня за басейн
Денонощна рум сервиз (срещу заплащане)
паркинг
Телефон и фотокопия (срещу заплащане)
Услуга за почистване(срещу заплащане)
Детегледачка (срещу заплащане)
Шезлонги,
детски

легла и кърпи за гости
Трансфер до Кирения (доплащане)
Яздене
Тенис кортове (безплатно ползване за гости, но оборудване за наем)
Волейбол
Футбол
Баскетбол
Детски басейн
Детски клуб(срещу заплащане)
детска зона за игра
музика на живо и специални вечери
Няма анимация
Обслужване по стаите(срещу заплащане)

