БАХАМСКИ ОСТРОВИ
Бахамските острови се състоят от 700 острова, разположени под
формата на дъга между Северна и Южна Америка. Островите са открити
през 1442г. от Колумб, но от 15 век са Британска колония. До средата на
миналия век са били посещавани само от привилегировани хора. Едва
след Втората световна война Бахамите се отварят за масов туризъм.
Столицата Насау се намира на остров New Providence и е запазила чара
на своето колониално минало. Най-големият остров е Grand Bahama
Island с главен град Freeport. Paradise Island е най-посещаваният остров
от туристи.

Програма
1 ден 02.07. – Излитане от София в 06.05 и кацане във Франкфурт в
07.30. Излитане в 09.05. и кацане в Насау в 17.05. Трансфер до остров
Paradise Island. Нощувка.
2-7 ден – Свободно време на Бахамите. Възможност за допълнителни
екскурзии. Нощувки.
8 ден 09.07. – Трансфер до летище Насау. Излитане в 18.25 и кацане във
Франкфурт в 09.35 на 10.07.2010. Излитане в 19.45 и кацане в София в
23.00.

PARADISE ISLAND RESORT
RIU PALACE 5* All Inclusive
Разположен на плажа до известния
Atlantis Resort. Разполага с басейн,
който е построен нестандартно с
джакузи,
водни
барове,
сауна,
солариум тераса.
Хотелът предлага 4 ресторанта, както
и голямо разнообразие от спортове –
тенис, голф, водни спортове.

Цена за възрастен настанен в Ocean View Junior Suite
на база All Inclusive: 2410 Евро
Цена за дете: 1630 Евро

ATLANTIS BEACH TOWER 3* HВ
Atlantis Beach Tower е една от
трите кули в курорта, извисяваща
се над плажа. До нея се намират
Бавната река и басейн и лагуна.
Разполага с 423 стаи. В уникалния
комплекс могат да се видят над
50 000
морски
обитатели,
разделени в 11 лагуни. Разполага
с общо 11 басейна, водопади и
километри бял пясъчен плаж, спа
център, спортни съоръжения, 35
уникални ресторанта, 10 тенис
корта, магазини, голф игрище.
Предлага се безплатен трансорт
между трите кули.

Цена за възрастен настанен в двойна стая Water View
(океан, басейни, водопади) на база ВВ (нощувка и
закуска): 2405 Евро
Цена за дете: 1590 Евро

COMFORT SUITES 3* BB
Хотелът се намира само на 5 мин
пеша от ферибота до Насау,
разполага с 229 апартамента, басейн,
бар на басейна, ресторант градина за
закуска и обяд.
Като бонус се предлага достъп до
Atlantis Recreational facilities (от
другата страна на улицата) – водни
приключения, лагуни, плаж, спа
център, детски клуб и др.

Цена за възрастен настанен в двойна стая делукс
на база ВВ (нощувка и закуска): 2025 Евро
Цена за дете: 1185 Евро
Цената включва:
 Самолетен билет София – Франкфурт – Насау – Франкфурт –
София и летищни такси;
 Трансфер от летището до хотела и обратно;
 7 нощувки на съответната база;
 Медицинска застраховка.
Цената не включва:
 Допълнителни екскурзии;
 Лични разходи
Допълнителни екскурзии:
 4Х4 (Джип) обиколка на Бахамите,
с включен обяд
 Екскурзия с подводница , проектирана специално за
организиране на подводни туристически обиколки.
 Гмуркане за начинаещи в кристално чистите води на
Бахамите
 Автобусна обиколка на Насау
 Плуване с делфини

Забележка:
1.Фирма “ Света турс” ООД си запазва правото да променя
цената на екскурзията при промяна на цената на самолетните
билети и летищните такси.
2. Цената на екскурзията се заплаща в български лева по
курса на БНБ в деня на плащането!!
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