АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА
Туристическо дружество „Черноморски простори” гр. Варна
ОФЕРТА --

предварителна

за екскурзия в Украйна поклонение „Кубрат събира потомците си”
маршрут: Варна, Болград, Одеса, Малая Перешчепина, Полтава, Одеса, Арциз,
Болград, гр. Варна / общо около 3200 – 3300 км /
Тръгване от ул. Антим 1 /до исторически музей/ в 23:30 ч. на 7 юни 2017 г.
Връщане: сутринта на 15 юни 2017 г.
Състав на групата: не по – малко от 40 души /при по- малко хора се повишава
само транспорта/;

Цена:

322.00 лв. на човек. /при нощувка в Болград/

В цената е включено:

-

транспорт с лицензиран автобус,
гранични такси, за мостове и други;

-

2 нощувки на хотел в Одеса /на 8 и 12 юни/, 2 нощувки в Новое
Санжари / на 10 и 11 юни/ и два пълни хранодни; - нощувка в
Болград – 13 юни;

-

Застраховка /обща/ – 1 бр.

паркинги,

двама шофьори ,

тениска /изработена специално за екскурзията/ – 1 бр.

Цялостна организация /списъци, венци и други/.
Посещение на: гроба на кан Кубрат /тържества, концерт и лично участие/,
Одеса - центъра на града, Полтава /музей Полтавска битка/, Арциз – църковен
комплекс и други места ;
Екипировка: спортна и официална;
храна за останалите дни: трайни хранителни продукти.
Документи: задграничен паспорт с годност 6 месеца, застраховка /прави се общо/
----- Възможност до 1 л. ракия и до 2 л. вино
Капаро при записване – 200 лв. Заплащане на пълната сума - 3 юни. Срок за
записване 22 май или до запълване на групата. Лични пари да са в евро и могат да
се обменят в гривни в Одеса. Заявка за размера на тениската;
Данни за списъка: трите имена на кирилица и латиница, номер и дата на годност
на задграничния паспорт, ЕГН,
Задължително е: толерантност, уважение, спазване на правилата на екскурзията,
лична дисциплина, лично информиране от ръководството за проявите.
Заявка на тел. 0882 995 030 /Атанас Сивков/

