
МАВРИЦИЙ  
НОВА ГОДИНА 2012 

10 ДНИ / 7 НОЩУВКИ 
28.12.11 - 06.01.2012  

   
 

ПРОГРАМА 
 

28 декември     София – Париж - Мавриций 
Излитане от София в 14.55 ч. Пристигане в Париж в 16.55 ч. Следващ полет 
за Мавриций в 23.25 ч.  
 
29 декември     Мавриций 
Кацате в 13.25 ч. Посрещане и трансфер до хотел по избор. Настаняване. 
Вечеря и нощувка.  
 
30 декември – 4 януари  Незабравима Нова Година  
Закуска. Свободни дни за почивка, плаж и незабравимо Новогодишно парти.  
Кое може да бъде по-интригуващо преживяване от почивката на бленуван 
остров, комбинирана с възможността да практикувате голф на игрища от 
световно ниво, посещения на известния аквариум и една от най-старите 
ботанически градини в света, креолски къщи, удивителни паркове, чаени 
плантации, кратер на вулкан и хиндуистки светилища? Не пропускайте да 
опитате и разнообразната кухня на острова – комбинация от креолска, 
китайска, европейска и индийска. 
 
5 януари    Мавриций – Париж  
Закуска. Свободно време за последни снимки и разходка. Трансфер до 
летище за полет до Париж в 22.35 ч.  



6 януари    Париж  – София  
Кацате в 07.35 ч. Следващ полет до София в 10.20 ч. Отново в България в 
14.05 ч.  
 
Цени за хотел Le Mauricia ****  -  стая standard, полупансион 
Цена на човек в двойна стая        2494 евро  
Доплащане за единична стая      532 евро 
Цена за дете до 6 г в стаята на родителите    1337 евро 
Цена за дете 6-17 г в стаята на родителите    1723 евро 
 
Цени за хотел Le Mauricia ****  -  стая standard, all inclusive 
Цена на човек в двойна стая        2683 евро  
Доплащане за единична стая      532 евро 
Цена за дете до 6 г в стаята на родителите    1337 евро 
Цена за дете 6-17 г в стаята на родителите    1835 евро 
 
Цени за хотел Le Mauricia ****  -  стая superior, полупансион 
Цена на човек в двойна стая        2662 евро  
Доплащане за единична стая      616 евро 
Цена за дете до 6 г в стаята на родителите    1337 евро 
Цена за дете 6-17 г в стаята на родителите    1723 евро 
 
Цени за хотел Le Mauricia ****  -  стая superior, all inclusive 
Цена на човек в двойна стая        2851 евро  
Доплащане за единична стая      616 евро 
Цена за дете до 6 г в стаята на родителите    1337 евро 
Цена за дете 6-17 г в стаята на родителите    1835 евро 
 
Casuarina Resort & SPA 3*+ -  бунгало, полупансион 
http://www.hotel-casuarina.com/ 
Цена на човек/ възрастен настанен в бунгало при   2119 евро 
настаняване на четирима пълноплащащи  
Възможно е настаняване на : четирима възрастни ; трима възрастни + едно 
дете ; двама възрастни + две деца    
Цени за различните видове комбинации на настаняване ще бъдат 
предоставяни при запитване. 
 
*Отстъпка при записване и плащане на капаро до 30 септември - 100 евро на 
човек  
 
 
 
 



Цените са на човек в евро и включват:  
* самолетен билет с Air France София-Париж—Мавриций - Париж-София;  
* 7 нощувки на Мавриций на база полупансион или all inclusive в зависимост 
от избрания хотел;  
* Новогодишна вечеря;  
* трансфери летище-хотел-летище на острова;  
* водач от фирмата при минимум 15 човека;  
* застраховка.  
 
Задължително доплащане на човек:  
*летищни такси подлежат на препотвърждение: 414 евро 
 
Условия за записване:  
* 30 % капаро при записване;  
* копие от задграничен паспорт, валиден минимум 6 месеца след датата на 
връщане в България;  
* краен срок за записване – 19 ноември.  
 
Не пропускайте да видите: Известната ботаническа градина Pamplemousses 
с 500 различни вида растения, от които 80 са палми; вулкана Trou aux Cerfs; 
свещеното езеро с хиндуистки храмове; водопада Chamarel; паркът Casela с 
140 вида птици от пет континента; чаена фабрика; да се разходите с 
катамаран; да се разходите под вода или наемете истинска малка подводница 
или подводен скутер; да поплувате с делфини или отидете на риболов.  
 
 

SVETA TOURS LTD 


