
                             

Мини почивка Южно Черноморие

Поморие

23 юни – 26 юни 2022 г.

4 дни/ 3 нощувки + 3 закуски/ 

 Ден 1./ София – Ямбол – Бургас - Поморие        
7.00  ч. отпътуване  от  Руски  паметник  по  Автомагистрала  Тракия,  с  маршрут

София  –  Ямбол  –  Бургас  –  Поморие.  Пристигане  около  11.30  ч.  в  гр.  Ямбол.
Възможност за посещение на тракийски античен град „Кабиле“ . Археологическия
резерват е в списъка на 100-те национални туристически обекта в страната. Кабиле
възниква през  II хил.  Пр.  Хр.  край голям култов център на възвишението „Зайчи
връх“. Архитектурните останки от този град са впечатляващи и в по-голямата си част
консервирани  и  реставрирани.  Беседа  с  уникалната  възможност  за  пътуване  във
времето, с кратки спирки през Праистория, Тракийска епоха, Елинистичен период,
Римска  епоха  и  Ранно  Средновековие.  Отпътуване  за   Поморие  в  13:00  ч. ,
преминавайки през гр. Бургас. Около 15:00 ч. пристигане в хотела. Настаняване.  По
желание в 16:00 ч. Организирана разходка и запознаване със забележителностите на
Поморие  –  Историчеки  музей,  Старата  църква  „Свето  Преображение  Господне“,
Възрожденски къщи; Яворова алея, Пристанището на града; Църквата „Рождество на
Пресвета Богородица“ - построена в 1890 г., която е дело на прочутия тревненски
майстор  Уста  Генчо  Кънев.  Възможност  за  снимки  по  залез  и  свободно  време.
Нощувка. 

Ден 2. /Поморие – Беглик таш / Приморско 

Закуска.  Свободно време - плаж или от 9:30 организирано посещение до
Музей  на  солта; античната  тракийска  гробница  „Кухата  могила“ и
манастирът Св.  Георги,  с  чудотворното аязмо.  След обяд при желаещи  10
човека срещу допълнително заплащане екскурзия до Тракийското светилище
Беглик таш, известно с прозвището "Българският Стоунхендж".  В  13.30 ч. –
отпътуване към Приморско. Беседа, разглеждане и при възможност слизане до залива
„Св. Параскева“ по екопътеката „Преоткриване на миналото“.  Прибиране в хотела
около 19:30 ч.  Нощувка. 

Ден 3. / Поморие – Бургас – О-в Св. Анастасия
Закуска. Свободно време – плаж или с допълнително заплащане екскурзия до гр.

Бургас. В 09.30 ч.  отпътуване за гр. Бургас. Разходка по шпарца на Бургас с местен
екскурзовод.  Свободно  време  за  плаж  в  Бургас,  разходка  в  Морската  градина  или
екскурзия  до  о-в  Св.  Анастасия  при  добри  метеорологични  условия  в  14:00  часа.
Свободно време. Отпътуване за гр. Поморие в 18:00 ч.. Нощувка.

Ден 4. / Поморие - Бургас – Акве Калиде - София
Закуска. Свободно време - плаж . В 12.00 ч. напускане на хотела и отпътуване за

Бургас.   Посещение  на  историческото  селище  Акве  Калиде.  Комплексът  дава
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възможност  да  се  виде  изцяло реставрираната баня  на  Сюлейман Великолепни.  При
възстановяването  и  точно  е  спазена  оригиналната  визия,  облицована  е  с  мрамор  и
характерната  за  Ориента  керамика. Автентичността  й  се  допълва  от  естествено  и
художествено  осветление.  Тя  изпълнява  функцията  на  действащ  музей,  в  който
посетителите могат да гледат филм, създаден на базата на 3D мапинга.  Той повежда
туристите на една виртуална разходка от времето на траките и легендата за Свещения
извор на трите нимфи-изцелителки,  през римската епоха,  кръстоносните походи -  до
времето на Сюлейман Великолепни. Отпътуване към  София  в 14:00 ч. Пристигане на
пл. Руски паметник около 20:00 ч.

Цена: 258 лв. (на човек в двойна стая)
                                                                              220 лв. (за деца до 14 години) 

доплащане за самостоятелна стая  - 60 лв

Цената включва: 
 Транспорт с лицензиран туристически автобус по програмата
 3 (три)  нощувки със закуски,  в хотел „Зевс“ – 3 звезди, в централната част в

стария град Поморие и на 5мин. път пеша от плажа;   
 Местни екскурзоводи и беседи на туристическите обекти;
 Водач-екскурзовод от агенцията;
 Застраховка  “Медицински  разходи  при  пътуване  в  страната”,  вследствие

злополука  или  акутно  заболяване  в  ЗК  ЛЕВ  ИНС  АД.  Полицата  покрива  и
медицинските разноски вследствие акутно заболяване от  COVID-19 по време на
пътуването. 

              Цената не включва:
 Входни такси за посещаваните обекти :

- Античен град „Кабиле“ – 6 лв.;
- Исторически музей гр. Поморие – 4 лв. / пенсионери и учащи – 2 лв.;
- Музей на солта – 4 лв. / пенсионери и учащи – 2 лв.;
- Кухата могила – 4 лв. / пенсионери и учащи – 2 лв.;
- Акве Калиде – 6 лв. / пенсионери и учащи – 4 лв.

            Допълнителни екскурзии, които се провеждат при минимум 10 желаещи:
 Бегликташ – 40 лв.
 Бургас – Разходка по шпарца – 20 лв.
 Бургас – О-в Св. Анастасия – 20 лв.
 Посещение Музея на солта,  античната тракийска гробница „Кухата могила“ и

манастирът Св. Георги, с чудотворното аязмо – срещу заплащане само на входни
такси;

             Условия за записване:
 Копие от лична карта;
 Депозит – 100 лв. До 31 май;
 Пълно плащане до 12 юни.
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Анулационни условия:
•  В  случай  на  отказ  от  пътуването  и  прекратяване  на  договора  от  страна  на

потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
• При анулация до 5 дни преди датата на отпътуване – без неустойка, освен в

случаите,  когато  ТО  вече  дължи  неустойки  по  направени  резервации  на  името  на
пътуващия. 

•  Ако  ПОТРЕБИТЕЛЯТ  се  откаже  от  пътуването  до  2  дни  преди  датата  на
пътуването, му се възстановяват 50% от общата стойност на пътуването; 

• Ако прекратяването е под 2 дни преди датата на отпътуване или неявяване - в
размер на 100% от цената на организираното пътуване;

• ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице
в срок до 1 ден преди пътуването. 

• Всички откази от пътуване се извършат лично, в писмена форма в офиса, където
е  направено  записването  или  по  електрона  поща  със  задължително  уведомяване  по
телефона.
                           Важно!

 Необходимият  минимален  брой  за  осъществяването  на  екскурзията  е  16
туристи. 

 В случай, че този брой не бъде набран до 5 дни преди отпътуване се уведомяват
всички потребители и се възстановяват всички внесени депозити 

 Смяната  на посочените  хотели с  подобни от същата категория не се  счита  за
значителна промяна на програмата;

 Туроператорът  има  сключена  застраховка  “Отговорност  на  Туроператор”  с
покритие 25 000 лв. към ЗК„ЛЕВ ИНС” АД по смисъла на чл.97 от ЗТ .
 

 Начин на плащане: в лева по банков път.
БАНКОВА СМЕТКА на КЮ ТРАВЪЛ ЕООД
РАЙФАЙЗЕНБАНК
IBAN: BG21RZBB91551009700630
BIC: RZBBBGSF             
 Основание – Мини почивка - Поморие

Копие на лична карта, телефон и имейл адрес, заявени на следния имейл:

sofia@qtravel.bg  
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