
 

Почивка в Анталия 
13 – 24 октомври 2022 

Автобусна програма  

12 дни / 9 нощувки от Варна и Бургас 
 

 1 възрастен 
в двойна 

стая 

2 възрастни 
в 1 двойна 

стая 

1 възрастен 
в единична 

стая 

2 възрастни 
+ 1 дете до 

11.99г. 

1 възрастен 
+ 1 дете до 

11.99 г. 

Hotel Sea Life Family 
Resort 5* 

на All Inclusive 

     

Стандартна стая с изглед 
град 1150 лв. 2300 лв. 1465 лв. 2575 лв. 1735 лв. 

Стандартна стая с изглед 
море 1220 лв. 2440 лв. 1565 лв. 2710 лв. 1835 лв. 

Хотел Pine Beach 5 *  
Ultra All Inclusive      

Стандартна стая в клубната 
част 1559 лв. 3118 лв. 2465 лв. 3380 лв. 2690 лв. 

Стандартна стая с изглед 
градина 1645 лв. 3290 лв. 2585 лв. 3555 лв. 2845 лв. 

Стандартна стая с изглед 
море 1735 лв. 3470 лв. 2735 лв. 3725 лв. 2995 лв. 

Хотел Alva Donna Exclusive 
Hotel & Spa 5* 

Ultra All Inclusive 
     

Стандартна стая с изглед 
парк 1710 лв. 3420 лв. 2380 лв. 3685 лв. 2635 лв. 

Стандартна стая с изглед 
море 1890 лв. 3780 лв. 3390 лв. 4035 лв. 3650 лв. 

Стая в Делукс крило 1805 лв. 3610 лв. 2510 лв. 3860 лв. 2770 лв. 

Хотел Kaya Belek 5* 
Ultra All Inclusive      

Стандартна стая с изглед 
парк 1520 лв. 3040 лв. 2085 лв. 3295 лв. 2910 лв. 

Стандартна стая с изглед 
море 1575 лв. 3150 лв. 2170 лв. 3405 лв. 3025 лв. 

 
Забележка: Възможно е и друго настаняване при запитване.  
 
Пакетната цена включва: 

 Транспорт с комфортен автобус; 
 9 нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване в района на Анталия; 
 Пътни и гранични такси; 



 

 Такси преминаване мостове Осман Гази (над Измитски залив) и Явуз Селим (над Босфора); 
 Медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с покритие 10 000 евро (включва 

болнично лечение в случай на заболяване от Covid-19) за лица до 65г.; 
 Водач от туроператора. 

Пакетната цена не включва: 
 PCR тест, антигенен тест или ваксинационен сертификат (ако се изискват такива). Моля, 

запознайте се с условията в края на програмата; 
 Допълнителни екскурзии на място; 
 Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро за лица от 65 год. до 70 год. – доплащане 4.00 

лв.; от 71 год. до 75 год. – доплащане 8.00 лв., от 76 год. до 80 год. – доплащане 16.00 лв.  
Лица над 80 год. е необходимо да се застраховат самостоятелно, като предоставят  копие от 
полицата. 

 
Програма: 
13 октомври: Варна - Истанбул – Анталия 
16.00ч. Отпътуване от Варна, Редовни почивки по пътя. 
Пресичане на протока Босфора. Продължаване към Анталия. 
14 октомври: Анталия 
Ранния следобед пристигане в Анталия. Настаняване в съответния хотел.  
Начало на концепцията ALL Inclusive. Нощувка. 
15 – 22 октомври: Анталия  
Почивка. Възможност за допълнителни екскурзии. 
23 октомври: Анталия – България 
Закуска. Освобождаване на хотела. Отпътуване за България. 
24 октомври:  
Преди обед – пристигане в България.  
 
Допълнителна информация: 

 Настаняването в хотелите е след 14:00 ч., а освобождаването на стаите до 12:00 ч. в деня на 
отпътуване, освен в случаите, когато в хотела изрично не е указано друго. 

 При настаняването в стаи тип – тройни (TRPL) или двойни с допълнително легло (DBL + ex. 
bed), не се гарантират 3 редовни легла. Обикновено третото легло е допълнително, тип 
разтегателно. 

 При настаняване на 2 възрастни с 1 или 2 деца (DBL + 1 chd; DBL + 2 chd) в Хотел Ефесия 
третото и четвъртото легло винаги са допълнителни, тип разтегателни. В хотел Атлантик 
настаняването е във фамилни помещения – две отделни стаи с междинна врата между тях, с 
две бани и тоалетни.   

 Стаи с изглед към морето се гарантират само в хотелите, в които има обявено доплащане за 
такъв тип стая. 

 Разстоянието от Варна до Анталия е 1150 км. 
 Точният час на отпътуване от България, номер на автобуса и телефон на представителя на TA 

се потвърждават 7 дни преди датата на отпътуване. 
 Настаняването в автобусите е според датата на записване. 
 Туроператорът не носи отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по време на 

пътуването или престоя в съответния хотел. 
 Всеки хотел определя индивидуално цените и условията за ползване на допълнителните услуги 

на територията на хотелския комплекс. 
 Туроператорът и местните партньори могат да указват съдействие в случай на нужда от 

медицинска помощ, но не носят отговорност при неспазване на общите условия на 
застрахователя от страна на потребителя. 

 Концепциите All inclusive; Ultra All incl; Hight class all incl и др. се определят индивидуално от 
всеки хотел и не гарантират наличието на определени видове храни, напитки и услуги. 
 

Необходими документи: Валиден международен паспорт или лична карта; за деца до 18г. се 
изисква нотариално заверена родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и 
копие. 
Минимален брой записани туристи за осъществяване на пътуването: 40 човека 
Срок за уведомление при недостигнат миним. брой туристи: 14 дни преди датата на тръгване. 
Записване и начин на плащане:  

 Внасяне на 30% депозит от пакетната цена при записване и сключване на договор за 
туристическо пътуване; 

 Доплащането се извършва до 21 дни преди отпътуването.   



 

Анулационни условия: 
 До 3 дни след сключване на договора – без такса; 
 До 40 дни преди началната дата на пътуването – такса резервация в размер на 50 лв. на 

възрастен; 
 От 39 до 20 дни преди началната дата на пътуването – 30% от пакетната цена; 
 От 19 до 14 дни преди началната дата на пътуването – 50% от пакетната цена; 
 По-малко от 14 дни преди началната дата на пътуването – 100% от пакетната цена. 

Застраховка „Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на допълнителна 
застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 82, ал. 1, т.8 от Закона за туризма, покриваща разходите за 
анулиране на пътуването, за съкращаване,  прекъсване на пътуването и други. Повече информация 
относно условия и цени - в офиса на фирмата. 
Актуалната информация при пътуване в Република Турция: 
Няма изисквания за предоставяне на медицински  документи от лицата, които влизат и излизат от 
страната. 
едицинската застраховка за пътуване в чужбина, включена в пакетната цена, е съгласно 
приложимата Нормативна уредба и Общи условия на Застрахователя в рамките на посочената в 
пакета застрахователна сума, която включва неотложни медицински разходи вследствие на акутно 
заболяване или злополука, разходи за медицинско транспортиране и репатриране, смърт причинена 
от злополука. Покритието смърт причинена от злополука не се прилага при лица под 14 години и над 
65 години, за недееспособни лица, както и за лица със загубена работоспособност над 50%. Повече 
информация относно допълнителни възможности за застраховане към включената в пакета 
застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ – в офиса на фирмата.   
Туроператорът притежава Удостоверение за туроператорска и туристическа агентска дейност № 
РКК-01-6032/21.01.2008 г. и е сключил застраховка Отговорност на Туроператора по чл. 42 ЗТ. на 
17.05.2021 – застрахователна полица № 13062110000604 в ЗК ”ЛЕВ ИНС”АД 

 
За информация и записвания: 052983201, 0884 689975; e-mail: office@travelclub.bg 
 
 
ОПИСАНИЕ НА ХОТЕЛИТЕ: 
 
PINE BEACH BELEK 5* 
https://www.pinebeach.com.tr 
Хотелът се намира в район Белек на 33 км от летище Анталия и на 3 км от туристическия център на 
Белек. 
Общата площ на територията е 118 000 кв.м. 
Хотелът има основна пететажна сграда, четириетажна клубна част и 13 по-малки двуетажни къщички 
с общ брои от 743 стаи. 
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично. 
Хотелски комплекс Pine Beach разполага с пет ресторанта, сервиращи различни кухни в редица 
спокойни пространства. Двата основни ресторанта предлагат ястия на шведска маса. Освен това има 
3 а-ла- карт ресторанта - италиански, турски и рибен, 3 снек ресторанта, 7 бара, сладкарница, 
дискотека, 4 открити басейна, 3 детски басейна, 2 закрити басейна, Аквапарк, Спа център, магазини. 
Хотелът функционира на база ULTRA ALL INCLUSIVE - закуска, обяд и вечеря, междинни хранения, 
алкохолни и безалкохолни напитки - без лимит (съгласно концепцията на хотела). 
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, дискотека, аеробика, йога, боча, 
бадминтон, дартс, стрелба с лък, плажен волейбол, тенис на маса, стая с настолни игри, мини футбол, 
тенис на корт, анимация, вечерни шоута, водни колела, уиндсърф, кану, паркинг. 
Собствена пясъчна ивица с дължима 200 м и кей. Безплатно ползване на чадъри, шезлонги и матраци 
на плажа и при басейните. Бар на плажа - безплатно.  
 
ALVA DONNA EXCLUSIVE HOTEL & SPA БЕЛЕК 5* 
https://www.alvadonna.com/tr/alva-donna-exclusive/index.html  
Луксозният хотел Alva е на 50 километра от центъра на курорта Анталия, на брега на Средиземно 
море. Построен е през 2005 г., обща площ 64 000 м2, последно реновиран през 2020; през 2013 г. е 
построена Deluxe Building. 
Състои се от седем 4-етажни блока Main Building и четири 5-етажни корпуса Deluxe Building (през 
пътя с надземен преход, срещу Main Building). 
Климатизираните стаи в хотел Alva Donna са просторни и светли. Всяка от тях разполага с 
плоскоекранен телевизор със сателитна телевизия, безплатен Wi-Fi интернет и минибар. Всички стаи 
имат балкони, а някои включват и хидромасажна вана. 
 

mailto:office@travelclub.bg


 

Гостите на хотел Alva могат да избират между 7 ресторанта, предлагащи ориенталска, италианска, 
мексиканска и турска кухня. А ла карт ресторантът сервира ястия на открито или на закрито в 
зависимост от времето. Има и нощен клуб за забавление. 
Хотелът предлага богата Ultra All Inclusive концепция, включваща закуска, обяд и вечеря на блок 
маса, най-различни междинни закуски и неограничена консумация на местни и някои вносни 
алкохолни и безалкохолни напитки – 24 часа в денонощието! 
Плажната ивица на хотела е 300 метра дълга и 100 метра широка, преобладаващо пясъчна, с примеси 
от ситен чакъл в преходната част между плаж и море. 
Безплатно ползване на чадъри, шезлонги и матраци на плажа и при басейните. 
 
KAYA BELEK 5* 
https://kayahotels.com/tr/oteller/kaya-belek 
Хотелът е разположен на 29 км от летището и на 2 км от селището Кадрие, на брега на морето. 
На обща площ 147 000 м2 е разположена една 6-етажна основна сграда (80 % от стаите са с частичен 
изглед към морето) с общо 506 стаи. 
Стаите са оборудвани с централен климатик, минибар (ежедневно попълване, като част от 
концепцията), сателитна телевизия, телефон с директно избиране, Wi-Fi , баня или душ, сешоар, сейф, 
балкон. 
Почистване на стаите - ежедневно, смяна на спално бельо - 3 пъти седмично. 
Хотелът разполага с 1 основен ресторант (има диетично меню), 4 ресторанти a la carte (османски, 
италиански, азиатски, барбекю - с предварително записване; за целия престой се полага едно 
посещение на избран ресторант - безплатно), 3 бара, дискотека, 2 открити и 1 закрит басейн, 5 
пързалки за деца, Спа център, магазини, химическо чистене, фризьорски салон, 13 конферентни зали. 
Безплатни услуги: турска баня, сауна, парна баня, фитнес, тенис на маса, тенис на корт, дискотека, 
плажен волейбол, баскетбол, музика на живо, анимация, аеробика, водна гимнастика, дартс, батут, 
стрелба с лък, бадминтон, WI-Fi. 
За децата: детски клуб (4-12 години), клуб за тийнейджъри (за 13-16 години, от юли до август), детски 
басейн, детска дискотека, анимация, пързалки, детско меню. 
Хотелът функционира на база ULTRA All Inclusive, включваща закуска, обяд и вечеря на блок маса, 
допълнителни закуски и неограничена консумация на местни алкохолни и безалкохолни напитки, 
както и някои вносни напитки. 
Собствен плаж с дължина от 300 м. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни кърпи - безплатно. Бар на 
плажа - безплатно.  
 
SEALIFE FAMILY RESORT 5* 
https://www.sealifehotel.com/en 
Хотел Sealife Family Resort е разположен на 5 км от центъра на самата Анталия, в квартал Коняалти и 
на 12 км от летището. Намира се на брега на наградения със Син флаг пясъчен плаж Konyaalti, в 
близост до Аксу, Общата площ на територията е 7 180 кв.м. Състои се от три 5-6 етажни сгради. За 
удобство има 6 асансьора. 
Стаите са оборудвани със сейф, балкон, телефон с директно набиране в стаята и банята, баня с вана и 
тоалетна, LCD телевизор със сателитна телевизия, сешоар, диван, пантофи, мини бар, централна 
климатизация, WiFi.   
Хотелът разполага с 2 открити басейна, басейн с пързалки, закрит басейн,  
1 основен ресторант, 2 ресторанта A'la Carte - риба, турски, 4 бара, дискотека, магазини. 
Плажа се намира на 40 м от хотела, срещу пътя, през подлез. Шезлонги, чадъри, матраци, плажни 
кърпи - безплатно. Душ, съблекалня. Вход в морето - камъчета, пясък. Бар на плажа. 
Хотелът се състои от 240 стаи. Всички стаи са оборудвани с: вана, сешоар, централен климатик, 
телефон, телевизор, мини бар (вода – зареждане всеки ден, безплатно), балкон, сейф (платено), балкон. 
Почистване на стаята – всеки ден, смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично. 
На територията на хотела: Oсновен ресторант, диетично меню, вегетарианско меню, 2 a-лa-карт 
ресторанта (китайски, италиански – с предварително записване, посещението на един от 
ресторантите - безплатно при престой повече от 5 дни), 5 бара, открит басейн  
За децата: мини клуб  
Безплатни услуги: турска баня, сауна, фитнес център Платени услуги: масаж, солариум, джакузи 
Плаж: Градски, пясък и чакъл. На басейна и плажа: чадъри, шезлонги,матраци, плажни хавлии – 
безплатно. 
Хранене: All inclusive - закуска, обяд и вечеря на шведка маса, допълнителни хранения, алкохолно и 
безалкохолни напитки местно производство без лимит. 


