АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА
ТД „Черноморски простори” гр. Варна

Оферта
за екскурзия до Украйна и поклонение „Кубрат събира потомците си”
4 – 13 юни 2019 г.
Маршрут: Варна, Болград, Арциз, Одеса /2 н/, Новое Санжари /3 н/, Малое Перешчепино,
Полтава, Болград /н/, Кишинев /н/, Варна /общо около 3500 км преход/;
Програмата за самото поклонение е изготвена от организаторите в. „Роден край” и лично от
Дора Костова – основен организатор. Тя не може да се променя.
Тръгване: Варна, ул. „Антим 1” /до исторически музей/в 21:30 ч. на 4 юни 2019 г.
Връщане: на 13 юни 2019 г.
Състав на групата: смесен, около и над 40 човека ;
Цена: около 430,00 лв. /при по-малко от 40 човека плащащи се променя само цената на
транспорта/; при записване капаро – 200 лв.
В цената влиза:
Транспорт с лицензиран автобус, двама шофьори, паркинги, гранични такси, за мостове, по
границите и други;
Два пълни хранодни /на Малое Перешчепино/и допълнително две закуски /една в Кишинев/;
Всички нощувки /седем/:
Застраховка – обща и по възраст;
Тениска /изработена специално за поклонението/ - 1 бр.;
Цялостна организация /списъци, венци и други/.
В цената не влиза:
Лични разходи;
Екскурзия в гр. Одеса;
Входове на музеите и винарната;
Други разходи неупоменати в цената на екскурзията.
Посещение на: исторически музеи и разходки в: гр. Одеса, гр. Полтава, гр. Арциз, с. Кулевча, гр.
Болград в Украйна и гр. Кишинев и гр. Тараклия в Молдова; ще има допълнителна информация.
Документи: задграничен паспорт /6 месеца давност/ и лична карта. Изпращане на данни от
задграничния паспорт.
Екипировка: спортна, народна носия /при налична/и официална.
Храна: не трябва да се внасят и изнасят лесно развалящи се храни. Цените там са по-ниски от
нашите. Възможност за внасяне до 1 л. ракия и до 2 л. вино на човек.
Още информация: заплащане на цялата сума до 2 юни 2019 г. Парите могат да се плащат лично,
по пощата на адрес 9020 Варна жк „Младост” бл.124 вх.6 ап.1 за Атанас Йорданов Сивков или в
банкова сметка банка ДСК – ЕАД: IBAN BG31STSA93000005872882; BIC STSABGSF. Срок за записване до
20 май 2019 г. или до запълване на групата. Настаняване в автобуса става по реда на записването.
Личните пари могат да бъдат в евро. Заявка за размер на тениската. Могат да се носят дребни
подаръци от български национални символи, национални знамена и др.
Данни за списъка: трите имена на български и латински, номер и дата на годност на
задграничния паспорт /копие на страницата със снимката/, ЕГН.
Задължително е: толерантност, уважение, спазване на правилата за екскурзията, лична
дисциплина, лично информиране от ръководството за предстоящите прояви за следващия ден.
Заявка: на 0882 995 030 и prostory@abv.bg

