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Ситникол ООДСитникол ООД
Sitnikol LTDSitnikol LTD

България, София, ж.к. Младост 3 бл.
389 вх.1 ап.4
www.sitnikol.com

тел: 02/88 40158 GSM: 0888 966 008;
0888 974 906
e-mail: sitnikol2000@abv.bg;
ta.sitnikol@gmail.com

И Н Ф О Р М А Ц И ЯИ Н Ф О Р М А Ц И Я
съгласно чл. 82(1) от ЗТ, за провеждане на пролетен лагер в местност Узана, Габрово комплекс Люляци ссъгласно чл. 82(1) от ЗТ, за провеждане на пролетен лагер в местност Узана, Габрово комплекс Люляци с

ученици от 5 ОУ Иван Вазовученици от 5 ОУ Иван Вазов

1. Дестинация: Габрово

2. Маршрут на пътуването: София - Габрово - местност Узана, Люляци - София

3. Единична цена, плащане в брой: 370.00 лв -

4. Капаро, в размер на 100лв се заплаща до:20.05.2022

5. Доплащане до: 31.05.2022

6. В цената са включени: *транспорт; *4 пълни пансиона - нощувка, закуска, обяд, вечеря;
*туристическа програма; *застраховка „Заболяване и злополука”

към ЗК „Лев Инс”, съгласно чл. 72, ал. 1; *аниматори.

7. В цената не са включени: *разходи от личен характер; * входни такси н апосещаваните
обекти (примерни цени): - ЕМО "Етър" - 2,00 лв, - Дом на хумора и

сатирата - 3,00 лв.

8. Начална и крайна дата на пътуването: 05.06.2022 - 09.06.2022

9. Начален и краен пункт: паркинга пред Исторически музей, Бояна

10. Час на тръгване и приблизителен час на прибиране: 08:30 / 17:30

11. Местоположение и характеристика на местата за
настаняване:

Габрово, хотелски комплекс Люляци***

12. Брой нощувки, включени в пътуването: 4

13. Брой и вид на храненията, включени в пътуването: 4 закуски, 4 обяда, 4 вечери

14. Характеристика и категории на средствата за превоз: туристически автобус – 2* и 3*

15. Пътуването като цяло не е подходящо за лица с ограничена подвижност!

16. ТО, осъществяващ пътуването Ситникол ООД – България, София, 1592 ж.к. Дружба бл. 185,ет.6
– 02/88 40158 GSM: 0888 966 008; 0888 974 906,
sitnikol2000@abv.bg; ta.sitnikol@gmail.com

17. Минимален брой участници, необходим за провеждане на
туристическия пакет:

40 - 45 деца за 1 автобус

18. Краен срок за прекратяване на договора преди започване на
изпълнението на турисическия пакет, в случай че не е набран
минималния брой участници:

7 дни – при пътувания от 2 до 6 дни;
48 часа – при пътувания по – малко от 2 дни

19. Съгласно чл. 89 ал. 1- 4 от ЗТ, пътуващият има право да прекрати договора по всяко време преди започване изпълнението на
туристическия пакет, след като заплати съответните разходи или изискваните от туроператора стандартни разходи за
прекратяване на договора.

20. Възможност за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за
туристически пакет от страна на пътуващия – срещу доплащане.

21. "Ситникол ООД" има сключена застраховка "Отговорност на туроператора" към "ЗК ЛЕВ ИНС АД", , съгласно чл. 97.(1) от ЗТ.

22. Туроператорът запазва правото си да извършва промени в Информацията по чл.82.(1) след писмено уведомяване на
Потребителя.

23. Цените са сформирани към 01.04.2022г и при инфлационни процеси фирмата си запазва правото за корекция.
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ПРИМЕРНА ПРОГРАМАПРИМЕРНА ПРОГРАМА

I ден: 08:30 ч отпътуване по маршрут София – Габрово - местност Узана, Люляци.
Посещение на ЕМО "Етър". Свободно време за обяд – децата си носят сух пакет. Пристигане в комплекс Люляци. Настаняване в
хотела. Вечеря. Нощувка.
II - IV ден: Закуска. Игри на открито. Обяд в хотела. Разходка. Вечеря. Нощувка.
V ден: Закуска. Събиране на багажа и освобождаване на стаите. Обяд в хотела. Отпътуване за Габрово и София. Разглеждане на Дом
на хумора и сатирата. Прибиране в София в светлата част на деня.

Забележка:
*Настаняването е в стаи с 2,3,4 легла - редовни и допълнителни.
*Туроператорът си запазва правото на промяна в последователноста на програмата.


