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ПРОГРАМА 
ден първи 28.12.2011 
Програмата започва с организирания от фирмата автобусен транспорт по 
маршрут София-Пловдив-Хасково-Свиленград-Истанбул. Предложеният 
трансфер /по избор/ се осъществява  с луксозен автобус - 4*, собственост на 
фирмата, а групата се придружава от  представител на фирмата. 
От летище Ататюрк –Истанбул отпътувате с полет на изключително 
комфортния превозвач Malaysia Airlines през Куала Лумпур до Бали. Общата 
продължителност на пътуването Истанбул - Бали  е около 13часа. 
 
ден втори 29л.12.2011  
Денят започва с кацане на индонизийския остров Бали и посрещане на 
летище Денпасар от представител на фирмата-партньор.  Следва трансфер от 
летището до избрания от Вас хотел и настаняване в хотела. Нашият 
представител ще организира за Вас информационна среща, за да Ви 
представи  дестинацията и Ви даде по-подробна информация за района, 
Вашия хотел и допълнителните мероприятия, към които можете да се 
присъедините. Нощувка. 
 
ден трети 30.12.2011 до ден девети 04.01.2012 
Ще имате възможност да се наслаждавате, всеки според предпочитанията и 
индивидуално съставената си програма, на престоя си; да се отдадете на 



почивка или разходки, да участвате в предложените мероприятия, екскурзии 
и посещения в този екзотичен рай и ...  
 
ден десети 05.01.2012 
След закуска предстои трансфер от Вашия хотел до летището за полет до 
Куала Лумпур. На летището Ви посреща представителят фирмата в 
Малайзия. Следва трансфер до избрания от Вас хотел, настаняване и 
нощувка. 
 
ден единадесети 06.01.2012 
След закуска в хотела ще имате свободно време до срещата Ви за полудневен 
сити тур на Куала Лумпур с екскурзовод на руски език, по време на който ще 
имате възможността да се потопите в един различен свят, обединяващ 
модерното и екзотичното. Следва свободно време за разходки, посещения  
или  шопинг в един от многобройните молове  на града. Връщане в хотела за 
освежаване и почивка до трансфера около 21.00 ч. След което предстои 
трансфер до летището за полет от Куала Лумпур до Истанбул с Malaysia 
Airlines. Полетът е спродължителност около 11 часа.  
 
ден дванадесети 07.01.2011 
Кацане в Истанбул. На летище Ататюрк ви очаква организираният от 
фирмата автобусен трансфер /по избор/ с маршрут Истанбул-Свиленград-
Хасково-Пловдив-София за завръщане в България. 
 
 

ХОТЕЛИ ПО ПРОГРАМАТА 
 

Grand Mirage 5* & Grand Millenium 5* 5*, Бали 
Настаняване: всичко включено в цената + нощувка със закуска 

Дати на човек 
в стая с 
2 легла 

на човек в 
стая с 1 
легло 

за трети 
човек в стая с 

2 легла 

2 възрастни и 1 
дете /0-11.99/ в 1 

стая 
28.12.2011 - 
07.01.2012 1483 2162 1207 4173 

 
 
Laguna 5* & Grand Millenium 5* 5*, Бали 
Настаняване: нощувка със закуска 

Дати на човек 
в стая с 
2 легла 

на човек в 
стая с 1 
легло 

за трети 
човек в стая с 

2 легла 

2 възрастни и 1 
дете /0-11.99/ в 1 

стая 
28.12.2011 - 
07.01.2012 1999 3195 1503 5502 



Grand Hyatt 5* & Grand Millenium 5* 5*, Бали 
Настаняване: нощувка със закуска 

Дати на човек 
в стая с 
2 легла 

на човек в 
стая с 1 
легло 

за трети 
човек в стая с 

2 легла 

2 възрастни и 1 
дете /0-11.99/ в 1 

стая 
28.12.2011 - 
07.01.2012 1879 2954 1221 4979 

 
Laguna 5* & Dorsett Regency 4* 0*, Бали 
Настаняване: нощувка със закуска 

Дати на човек 
в стая с 
2 легла 

на човек в 
стая с 1 
легло 

за трети 
човек в стая с 

2 легла 

2 възрастни и 1 
дете /0-11.99/ в 1 

стая 
28.12.2011 - 
07.01.2012 1945 3087 1449 5340 

 
Nusa Dua beach 5* & Dorsett Regency 4* 0*, Бали 
STD room/стандартна стая 
Настаняване: нощувка със закуска 

Дати на човек в стая с 2 
легла 

на човек в стая с 1 
легло 

28.12.2011 - 07.01.2012 1595 2407 
 
 
Nusa Dua beach 5* & Grand Millenium 5* 5*, Бали 
STD room/стандартна стая 
Настаняване: нощувка със закуска 

Дати на човек в стая с 2 легла на човек в стая с 1 
легло 

28.12.2011 - 07.01.2012 1669 2544 
 
 
Grand Mirage Resort 5* & Dorsett Regency 4* 0*, Бали 
STD room/стандартна стая 
Настаняване: всичко включено в цената + нощувка със закуска 

Дати на човек 
в стая с 
2 легла 

на човек в 
стая с 1 
легло 

за трети 
човек в стая с 

2 легла 

2 възрастни и 1 
дете /0-11.99/ в 1 

стая 
28.12.2011 - 
07.01.2012 1399 2020 1134 3932 



Grand Hyatt 5* & Dorsett Regency 4* 0*, Бали 
Настаняване: нощувка със закуска 

Дати на човек в 
стая с 2 
легла 

на човек в 
стая с 1 
легло 

за трети 
човек в стая с 

2 легла 

2 възрастни и 1 
дете /0-11.99/ в 1 

стая 
28.12.2011 - 
07.01.2012 1795 2776 1138 4729 

 
 
Цената включва : 
* самолетен билет Истанбул - Куала Лумпур - Бали - Куала Лумпур - 
Истанбул с Мalaysia Airlines 
* посрещане на летището в Бали от представител на фирмата-партньор в 
Бали с руски език 
* трансфер: летище-хотел-летище 
* настаняване за 7 нощувки със закуска в избрания от Вас хотел 
* посрещане на летище Куала Лумпур от представител на фирмата-партньор 
в Малайзия с руски език 
* трансфер: летище-хотел-летище 
* настаняване за 1 нощувка със закуска в избрания от Вас хотел 
* полудневен сити тур на Куала Лумпур с екскурзовод на руски език  
* медицинска застраховка на стойност 10 000 евро на човек по време на 
цялото пътуване 
* административни и банкови разходи 
 
Цената не включва : 
* Летищни такси. 
* Автобусен билет: София - Истанбул - София. 
* Входна визова такса за Бали. 
* Изходна такса за Бали. 
 
Задължително се заплаща : 
* Летищни такси: 269 евро на човек към 28.04.2011 г. 
* Входна визова такса за Бали - 25 щатски долара на човек, заплащат се на 
място. 
* Изходна такса за Бали - 15 щатски долара на човек, заплащат се на място. 
* Новогодишна Гала вечеря: 
-Nusa Dua beach 5* - 190 eвро за възрастен, 100 евро за деца от 6 до 12 
ненавършени години, не включва напитки 
-The Laguna 5* - 245 евро за възрастен, 125 евро за деца от 6 до 12 
ненавършени години, не включва напитки 
-Grand Hyatt 5* - информация за вечерята ще бъде предоставена 
допълнително 



-Grand Mirage Resort 5* - 120 евро за възрастен, 60 евро  за деца от 4 до 12 
ненавършени години, не включва напитки. 
 
Забележка : 
- цените са валидни при група от мин. 30 човека, краен срок за записване: 
30.09.2011 
- При по-малко от 15 човека цената подлежи на препотвърждение и е 
възможна промяна с 600 евро на човек! 
 
Информация за полета: 

дата полет летище излита каца летище 
28.12.2011 MH 031 Истанбул 15.00 07.05+1 Куала Лумпур 
29.12.2011 МН 715 Куала Лумпур 08.45 11.45 Бали 
05.01.2012 МН 714 Бали 12.50 15:45 Куала Лумпур 
07.01.2012 МН 030 Куала Лумпур 00.30 06.00 Истанбул 

 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 
 

Целодневна ексурзия KINTAMANI 
Тази екскурзия комбинира запознаване с местните изкуства и 
впечатляващите гледки на активния вулкан Батур. Обиколката започва с 
отпътуване към Batubulan и представяне на традиционните балийски танци, 
пресъздаващи безкрайната битка между доброто и злото. Следващите спирки 
са: Celuk - известен център за злато и сребро; селището Mas – средище на 
дърворезбата и Ubud – най – известният занаятчийски център на острова, 
съхранил традиции и култура. Кулминация на екскурзията е впечатляващата 
гледка към вулкана Batur и едноименното езеро. След обед се отправяте към 
Tirta Empul – храма със свещения извор Tampak Siring. Следва вечеря в 
ресторант Jimbaran Bay, намиращ се на морския бряг, за да опитате 
типичната морска кухня и да наблюдавате красивия залез на слънцето в BBC 
Café. 
 
Полудневна екскурзия - Tanah lot sunset tour 
Екскурзията започва с посещение на впечатляващия храм от 17в.на кралското 
семейство Taman Ayun в Mengwi и продължава към планинското селище 
Bedugul с невероятна гледка към езерото Beratan и красивия храм Ulun Danu. 
Следва продължаване към Alas Kedaton – „гората на свещената маймуна”. 
Последната спирка е красивият храм Tanah Lot, разположен на живописна 
скала, само на 20км от Денпасар. Тук ще направите най-запомнящите се 
снимки на залеза в Бали. Трансфер до хотелите.   
 



Вечеря за сбогуване в PURI TAMAN SARI 
Традиционна вечер в селището Umabian с пресъздаване на вековни балийски 
ритуали. Вечерята е на блок маса в Puri Taman Sari, на фона на разнообразна 
фолклорна програма от музика и танци, в които ще можете да се включите и 
Вие. Феерия от звуци, цветове и вкусове. Вечерта приключва с обща снимка 
на гостите, танцьорите и музикантите, включили се в забавлението. Връщане 
в хотела. 
 
Бали - обиколен тур 
Цена: около 98 щатски долара на човек 
 Пътуването започва от западната част на острова със спирка в Batukaru – 
най-старият храм в тази област. Продължаваме, през терасираните склонове 
на Jatiluwih, към платото Bedugul. Оттук се открива приказна гледка към 
езерото Beratan и екзотичния храм - Ulun Danu, на остров сред водата. След 
обяда в местен ресторант, ще продължите към храма Taman Ayun в Mengwi, 
построен през 18 в. от Кралското семейство. Трансфер до хотелите. 
 

  
 

 
SVETA TOURS LTD 
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