
ПОЧИВКА НА КАРИБИТЕ -  МЕКСИКО  
 ОТ АПРИЛ ДО ОКТОМВРИ 2023 

 

                         С ДИРЕКТЕН ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ ОТ МАДРИД  

                                               ПРОГРАМАТА Е ГАРАНТИРАНА! 

 

                                 Настаняване в най-добрите хотели на Ривиера Мая! 

                              Пакет от 7 нощувки с директен чартърен полет от Мадрид. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА 3% от пакетната цена! 

Сравнете нашата цена за същата почивка с други турфирми! 

Вид транспорт: Самолет 
Продължителност: 9 или 10 дни /7 нощувки 
Изхранване: All Inclusive 

Възможни дни на отпътуване: 
април – юни:  понеделник, петък и неделя 
юли – август:  понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и неделя 
септември – октомври:  понеделник, петък и неделя 

Предимства на програмата: 
Гарантирано пътуване с регулярни чартъри; 

Подбрани хотели на отлични цени; 
Пътуването е индивидуално и не е обвързано с минимален брой туристи; 
Възможност за допълнителни екскурзии и морски забавления. 

Почивка в Мексико с възможност да посетите Чичен Ицу и други пирамиди на маите. 
Да видиш фламинго, да целунеш делфин, да погалиш домашен крокодил, да направиш разходка с легендарния 
влак El Chepe  през фантастични планински дефилета, да разгледаш от най-красивите пейзажи на Медни 

каньон и пустинята  Чихуахуан. И, разбира се, не забравяйте за Карибските плажове.  

ДЕН 1 София – Мадрид 
Полет София – Мадрид (не е включен в цената, избор между няколко авиокомпании). 
Пристигане в Мадрид на летище Барахас. Трансфер до хотела и настаняване в хотел в центъра на града или в 
близост до летището (по избор на клиента). Нощувка.  
ДЕН 2  Мадрид - Канкун – Ривиера Мая 

Излитане от летище Барахас в Мадрид с авиакомпания Evelop Airlines в 14:55 часа от терминал 4  (трябва да 

бъдат за 3 часа преди полета) Кацане в Канкун в 18:10 часа. Посрещане от представител на фирма-партньор на 

английски/ испански  език на летището в Канкун и трансфер до избрания хотел на курорта Ривиера Мая, 
настаняване. Нощувка. 
ДЕН 3  Ривиера Мая 
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 
ДЕН 4  Ривиера Мая 
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 
ДЕН 5  Ривиера Мая 

Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 
ДЕН 6  Ривиера Мая  
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 
ДЕН 7  Ривиера Мая  
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 
ДЕН 8  Ривиера Мая  
Закуска. Свободно време за плаж, развлечения и допълнителни екскурзии. Нощувка. 

ДЕН 9  Ривиера Мая – Канкун - Мадрид 
Закуска. Освобождаване на стаите до 12 часа. /можете да оставите куфарите си в багажното отделение на 
хотела/. Свободно време за плаж и развлечения до часа на трансфера. Късен трансфер до летището и полет за 
Мадрид в 20:15 часа. 
ДЕН 10  Мадрид - София 
Кацане на летище Барахас в Мадрид в 13:00 часа.  

Полет от Мадрид за София (не е включен в цената, избор между няколко авиокомпании). 
или по желание нощувка в Мадрид, в центъра на града или в близост до летището (по избор на клиента и срещу 
допълнително заплащане). 



Цена на човек в евро при двойно настаняване на All Inclusive – сезон 2023: 

Хотели Ривиера Мая април май 

 
        юни 

    септември 

 

 

     юли 
  

 
    август 

 
октомври 

Riu Lupita 5* 1026 € 1198 € 1100 € 1300 € 1344 € 1000 € 

Riu Tequila 5* 1090 € 1298 € 1346 € 1504 € 1417 € 1298 € 

Grand Sunset Princess 5* 1179 € 1365 € 1413€ 1571 € 1491 € 1365 € 

Riu Playacar 5* - 1431 € 1479 € 1636 € 1550 € 1431 € 

Riu Yucatan 5* 1194 € 1365 € 1413 € 1567 € 1484 € 1365 € 

Bluebay Grand Esmeralda 5* 1155 € 1331 € 1379 € 1564 € 1526 € 1331 € 

 

* Единична стая - на запитване. 

** ПОЛИТИКА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦАТА до 11 г: 

При всяко конкретно запитване за оферта на двама възрастни + дете/деца различни хотели предлагат различни 

промоции и отстъпки! 

 

Всички цени подлежат на проверка и препотвърждение от страна на Туроператора в зависимост от 

наличните места.  

Разполагаме с различни видове стаи в отделните хотели. 

Можем да предложим и други хотели по програмата, за повече информация се обърнете към нас! 

Пакетна цена включва: 

- Самолетен билет Мадрид – Канкун – Мадрид с директен чартърен полет с включен ръчен багаж до 10 кг. и 

чекиран до 20 кг.; 

- Летищни такси за полета Мадрид – Канкун – Мадрид: 150 евро на човек; 

- Изходна такса за напускане в Мекско след 01.05.02021;  

- Всички трансфери по програмата; 

- 7 нощувки на база All Inclusive в избрания от Вас хотел в Мексико на Ривиера Мая; 

- Представител на английски/ испански език в Мексико; 

- Медицинска застраховка с покритие 3500 евро на Inter Mundial www.intermundial.es ; 

- Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с покрити основни и задължителни рискове: Медицински 

разноски и/или репатриране вследствие злополука или акутно заболяване с покритие 10 000 евро и включени 

разноски за спешно дентално лечение. Полицата покрива и медицинските разноски вследствие акутно 

заболяване от COVID-19 по време на пътуването. 

Цената не включва: 

- Самолетен билет София - Мадрид – София -  в зависимост от датите (около 130 - 200 евро); 

- 1 нощувка на база закуска в Мадрид в хотел 3*/ 4* по желание и при необходимост  (около 46 евро на човек); 

- Трансфер от/ до летището в Мадрид по желание 

  (възможна 1 нощувка в хотела в близост до летище Мадрид с безплатен шатъл); 

- За български граждани има туристическа такса – Visitax, която се заплаща с карта през следния линк - 

http://www.visitax.gob.mx/sitio/  -  цена 10 евро , която може да се заплати преди, по време или в края на 

престоя. Трябва да се запази бележката че е платена и да се покаже задължително при напускане на Мексико. 

- Eкотакса 20 мексикански песо (приблизително 1,22 евро) на стая и на вечер, се заплаща директно в хотела;  

- Допълнителни екскурзии заявяват се и се заплащат на място (осъществяват се на английски или испански 

език); 

 - Застраховка «Отмяна на пътуване»: цената се изчислява индивидуално при запитване. 

 

Полетно разписание: 

Мадрид – Канкун 14:55 – 18:10   

Канкун – Мадрид  20:15 – 13:00+1 

Времетраенето на полета Мадрид - Канкун е 9 ч 30 мин. 

Времетраенето на полета Канкун - Мадрид е 10 ч 15 мин. 

По време на полета има 2 кетъринга с включени напитки.  

https://www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-del-carmen/hotel-riu-lupita/index.jsp
https://www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-del-carmen/clubhotel-riu-tequila/
https://www.hotelgrandsunsetprincess.com/en/
https://www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-del-carmen/hotel-riu-playacar/index.jsp?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=my_business&utm_content=CAR
https://www.riu.com/en/hotel/mexico/playa-del-carmen/hotel-riu-yucatan/index.jsp
http://www.intermundial.es/
http://www.visitax.gob.mx/sitio/


Забележка: 

- Офертата е индивидуална и не е обвързана с минимален брой туристи; 

- Можем да предложим самолетни билети, хотелско настаняване и трансфери от/до Мадрид по желание на 

клиента; 

- Можем да предложим само билети по чартърния полет или само хотелско настаняване в Мексико. 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

- Депозит 500 лв на човек при резервация; 

- Доплащане 30 дни преди датата на пътуване; 

- Необходими данни за всички пътуващи: 

- копие на паспорт с минимална валидност 6 месеца; 

- нотариално заверена декларация от родител/и за деца под 18 г – оригинал и ксерокопие от акта за раждане. 

Условия за анулации и неустойки за резервации: 

До 2 дни – без неустойка! 

От 3 дни до 7 дни от създаване на резервацията - 65 евро; 

След 7 дни от създаване на резервацията  до 31 дни преде дата  на тръгване - 125 евро; 

След  30 дни  преди дата на отпътуване - 100% неустойка. 

- При издадени самолетни билети София – Мадрид – София (които извън пакетна цена) са в сила анулационните 

условия на авиокомпанията и съответната тарифа, по която са запазени или издадени самолетните билети. 

Условията за анулация/ или евентуални промени ще се препотвърдят при резервацията на билетите. 

- След резервация и плащане на допълнителна нощувка в Мадрид – според анулационнта политика на хотела. 

Условията за анулация ще се проверят при резервацията на настаняването в Мадрид. 

Пътуващите имат право да прекратят едностранно договора по всяко време преди започването на изпълнението 

на туристическия пакет, след заплащане на съответните суми според условията за анулации и неустойки. 

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички 

допълнителни разходи, включително и транспортните, са за негова сметка. 

Полезна информация: 

- Безвизов режим за български граждани; 

- Необходим документ за влизане в страната е паспорт с минимална валидност 6 месеца; 

- Няма изискване за задължително или препоръчително ваксиниране преди влизане в страната. 

Важна информация за пътуването и изисквания: 

От 2-ри юни 2022 г. свързаните с COVID-19 мерки при пътуване до Испания отпадат. Вече няма да бъде 

необходимо да се представят доказателства за ваксинация, преболедуване или пък отрицателни тестове за 

COVID-19 преди пътуването до страната. Няма и изискване за попълване на онлайн формуляр. 

-------------- 

При влизане и излизане от Мексико НЕ се изисква предоставяне на PCR тестове и ваксини – дори вече няма 

QR code за Мексико. 

--------------- 

Всички пътуващи от Мексико за Испания е необходимо да предоставят отрицателен PCR тест, направен не 

повече от 72 часа преди полета за Испания заедно с QR сode 15 часа преди полета за Мадрид- 

https://afac.hostingerapp.com/ 

Резултатите излизат за 48 часа. Ще Ви консултираме дали хотелът, в който сте настанени  предлага услугата 

ПСР тест - цена около 130 $. В случай, че предоставя такава услуга при чекиране в хотела трябва да си 

запазите час за теста (най-добре в събота или неделя). 

-------------- 

При завръщане в България от Испания не се налага PCR тест или карантина. 

ВАЖНО! Информацията може да бъде актуализирана по всяко време в съответствие с въвеждане на нови 

изисквания и разпоредби. При резервация тази информация своевременно се уточнява и актуализира. 

                                                                     Допълнителни екскурзии: 
Екскурзия до Тулум и Коба 
Цена: 120 евро на човек (възрастен/ дете) 
Екскурзията започва с посещение на Коба, където ще имате възможността да се докоснете до очарователната 
култура на маите. Отпътуване за Тулум - съвкупност от четири зони - археологическо селище, морски курорт, 

градска част и биосферен резерват Sian Ka'an. Това е мястото, до което за първи път са достигнали испанските 
конквистадори начело с Кортес. Така че, прекрасният залив на Тулум, над който бдят строгите силуети на 

https://afac.hostingerapp.com/


пирамидите, е първата гледка, която европейците са имали към непознатата земя и която ще се открие и пред 
вашите очи. 
 
Екскурзия до остров Isla Mujeres 

Цена: 80 евро на човек (възрастен/ дете) 
Целодневна екскурзия с включен обяд. Насладете се на прекрасно преживяване с гмуркане с шнорхел в 
Карибско море и посещение на тропически остров с фин бял пясък, кристално чиста вода и фантастична дива 
природа. Контой е перфектната възможност за тези, които обичат природата и искат да се насладят на 
красотата на този наричан още "райски" остров. Започнете пътуването си с континентална закуска, преди да се 
отправите с лодка до Националния парк Isla Contoy. Първата ви спирка ще бъде риф, на който ще имате 
възможност да направите шнорхелинг и да се насладите на разнообразието от риби и други морски видове. 

Включен е обяд на острова, а след това ще имаме свободно време на Исла Мухерес или в превод - "Островът 
на жените".  
*Провежда се на английски език. 

Екскурзия до Чичен Ица 
Цена: 180 евро на човек (възрастен/ дете) 
Целодневна екскурзия с включен обяд. Безспорно най-голямата забележителност в близост до Канкун и Ривиера 
Мая е древният град Чичен Ица, един от най-главните центрове на цивилизацията на маите. Ще научите 

интересни подробности за различните видове ритуали и церемонии, които са се извършвали на това място. 

Ще разгледаме Пирамидата на Кукулкан, Храмът на ягуара и Свещеният кладенец. Тук се откриват 
доказателства за изключително напреднало познание, непонятно и до днес. Ще посетим пирамидата, позната 
като „Двореца”, или Храма на Кукулкан, Храма на черепите, Храма на ягуара, и легендарната Обсерватория на 
маите, в която е създаден изключително прецизния календар на маите. Следва посещение на пещерата Сеноте- 
древен култов център на маите.Варовикови кладенци, които все още са обект на множество изследвания. Някои 
са толкова дълбоки, че не може да се стигне дъното им. Желаещите могат да плуват в синьо-зелените им води, 
заобиколени от буйна тропическа растителност. 

 
Посещение на парка Xcaret 
Цена: 95 евро на човек (възрастен/ дете) 
Най-големият развлекателен парк на Карибите, където ще получите пълна представа за флората и фауната, 
както и за културата и обичаите на удивително Мексико. Ще влезнете в Дома на шепота със загадъчните 
специални ефекти, ще посетите истинско мексиканско гробище с весели надгробни камъни, както и музей, 
където са събрани интересни експонати. Папагали, фламинго, пеперуди, градина с орхидеи - всичко това е в 

парка Шкарет. За децата има специална секция “Children’s World”. Ще имате уникалната възможност да се 
спуснете по настояща подземна река, да се качите на въртяща обзорна площадка, да видите конното шоу, 
където мексиканци ще демонстрират майсторството си да въртят ласо. Сред допълнителните атракции са 
плуване с делфини, интеракция с акули и скатове, шнорхелинг, разходка по дъното със специален скафандър, 
“снуба” дайвинг – с кислородни бутилки, плуващи на повърхността, за да имате пълна свобода на движение под 
водата. Ще се насладите на знаменитото двучасово театрално представление, разказващо за историята на 

Мексико от древни времена до наши дни. 
 
Посещение на парка Xplor 
Цена: 95 евро на човек (възрастен/ дете) 
Xplor е парк в сърцето на джунглата, в който ще прекарате ден, изпълнен с незабравими изживявания! Полетете 
над джунглата на 14-те най-високи въжени линии в Ривиера мая. Изпробвайте шофьорските си умения на 
превозни средства тип амфибия по 10-километров маршрут, минаващ през джунглата и пещери с вода. Повозете 

се на дървени салове по подземни реки, наслаждавайки се красиви сталактити и сталагмити, а можете и просто 
да поплувате по тях. Включен е обяд на богата шведска маса. Xplor е приключението, което търсите! 

 
Важно: Цените на екскурзиите подлежат на препотвърждение от агенцията партньор на място.  
 

Важно! 

 Туроператорът не носи отговорност при смяна на часовете или анулиране на полетите от страна на 
авиокомпанията. 

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

 Начин на плащане: в лева по банков път. 

 
БАНКОВА СМЕТКА на КЮ ТРАВЪЛ ЕООД      За резервации и информация:                     
Кей Би Си Банк България ЕАД                      ОФИС: София, ул. „Пиротска“ 45, ет. 1 

IBAN: BG21RZBB91551009700630                тел.: 089 20 50 324    office@qtravel.bg           
BIC: RZBBBGSF 


