
ПОРТОКАЛОВИЯ БРЯГ – ПОЧИВКА НА КОСТА АЗААР

Директни полети до Барселона, настаняване в Пенискола

Пенискола е в списъка на Испания с най-красивите градове. Градът в морето, както го
наричат местните, е популярна туристическа дестинация. Представлява полуостров, който
навлиза навътре в морето и пленява с неповторим чар и типична испанска атмосфера.

Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:

1. ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 30% и доплащане
21 дни преди тръгване;
2. ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора 
или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни;
3. PCR тестове само за 50 лв. или антигенен тест за 25 лв. (в зависимост от 
изискванията) в лаборатория Рамус за самолетните и автобусните програми (Когато има 
наложено задължително изискване за отрицателен тест за осъществяване на пътуването);
4. ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, 
включително и за риск от заразяване с COVID-19;
5. БОНУС без аналог - при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ 
РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие 
стандартно не се включва в медицинската застраховка);
6. БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет)

Пакетната цена включва:

 Самолетен билет София – Барселона – София на авиокомпания Wizz Air;
 Летищни такси, чекиран багаж до 20 кг и ръчен багаж с размери 55х30х20 см;
 Трансфер летище – хотел – летище с луксозен автобус;
 7 нощувки на база закуска.обяд и вечеря(с включено вино и вода по време на 

обяда и вечерята)  в Grand hotel Peniscola 4* Superior;
 Полудневна екскурзия до Пенискола;
 ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ;
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс от Евроинс, с 

покрит риск за COVID-19;
 Застраховка отмяна на пътуване с Евроинс с покрит риск за COVID-19 или 

положителен PCR тест преди отпътуване; 
 Представител на туроператора с български език.

Цената не включва – препоръчани допълнителни услуги, резервирани по желание: 

 PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за възрастни и 
деца над 5,99 г.;



 PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и 
деца над 11,99 г.

 Антигенен тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 25 лв. за 
възрастни и деца над 5,99 г.

 Антигенен тест на лаборатория Рамус при връщане от България – 25 лв. за 
възрастни и деца над 5,99 г.

 Доплащане за стая със странична гледка море – 180 лева на човек за целия престой;
 Доплащане за стая с фронтална гледка море – 290 лева на човек за целия престой;
 Целодневна екскурзия до Барселона – 98 лева за възрастен / 49 лева за дете до 11,99

г.;
 Целодневна екскурзия до Валенсия – 84 лева за възрастен / 42 лева за дете до 11,99 

г.;
 Полудневна екскурзия до Морея – 59 лева за възрастен / 35 лева за дете до 11,99 г.;
 Полудневна екскурзия до Пещерата Сан Хосе и Кастейон де ла Плана – 69 лева за 

възрастен / 39 лева за дете до 11,99 г.;
 Целодневна екскурзия до Тарагона – 64 лева за възрастен / 32 лева за дете до 11,99 

г.;
 Полудневна екскурзия до Сагунто – 59 лева за възрастен / 35 лева за дете до 11,99 г.;
 Входна такса (заплаща се на място) за Крепостта Пенискола и Артилерийския парк 

– 5 евро за възрастен, за възраст над 60 г. – 3.50 евро; за деца до 12 г. – безплатно, 
пещерата „Сан Хосе“: 10 евро на човек – заплаща се на място.

Цената не включва – задължителни доплащания: 
 Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета;
 Курортна такса – определя се от общината и се заплаща на място в хотела – 1,50 

евро на човек на вечер

Полетно разписание:
(авиокомпаниите си запазват правото да променят часовете на полетите)
София – Барселона: 19:20 ч. – 21:20 ч.

Барселона – София: 22:00 ч. – 01:55 ч.

*часовете подлежат на препотвърждение

Трансфер летище – хотел – летище:
Продължителност: около 4 часа в посока с 3*/4* автобус.

Резервации:

 Депозит 30% платен до 24 часа след резервиране
 Доплащане 21 дни преди тръгване
 Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета



Анулации:
 До 24 часа след резервация без такса за анулация
 До 30 дни преди тръгване 50 лв такса анулация
 До 21 дни преди тръгване 30% от стойността, като такса анулация
 Под 21 дни 100% като такса анулация

Горивни такси Wizz air:
Процедура на действие при промени в цените на горивата и летищните такси.
1.    Цените на горивата са изчислени на база на Platt’s high плюс диференциал, определен 
от доставчика на авиационно гориво към превозвача, за съответното летище плюс 
съответни такси, наложени от съответното летище към последния ден на действие на 
базовата ценова оферта (640 USD/тон) и обменен курс 1,168 USD/EUR.
2.    Превозвачът ще поеме за своя сметка и на свой риск увеличение в цената на горивото, 
калкулирана в Евро, до флуктуация от 9.99% на метричен тон.  
3.    Ако увеличението на цената в Евро се равнява или надвишава 10%, превозвачът ще 
въведе фиксирана горивна надбавка със 7 дневно предизвестие от ДОСТАВЧИКА към 
КЛИЕНТА. Горивната надбавка не се прилага към места, които са напълно изплатени от 
КЛИЕНТА.
4.    Сумата на горивната надбавка за двупосочно пътуване на пътник в случай на 
увеличение от 10 до 19.99% е следната:

Летище    Надбавка

SOF BCN SOF    12

5.    Ако увеличението на цената надвиши 20% спрямо цената на горивото, заложена в 
началното ценоообразуване, сумата, заложена в чл.VIII.4 следва да бъде добавяна при 
всеки допълнителни 10% увеличение.  
6.    Базата на изчисление на цената на горивото представлява усреднената цена в работни 
дни на Platt's high за месеца, предхождащ конкретния полет, плюс диференциал, определен
от доставчика на гориво на превозвача на съответното летище, плюс приложими такси от 
летището.  
ДОСТАВЧИКЪТ следва да информира КЛИЕНТА за увеличение на цената на 
авиационното гориво не по-късно от 21 дни преди планираното заминаване на конкретния 
полет. Горивната надбавка ще се прилага за всички не напълно платени полети, опериращи
21 дни или повече след уведомлението за горивна надбавка от страна на ДОСТАВЧИКА.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ

Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.
Екскурзиите се провеждат на български език при минимум 20 туриста. Всички екскурзии

могат да се заявяват и заплатят на място до изчерпване на наличните свободни места.
Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи.



Екскурзия Вид Възрастен Дете
2 – 11,99 г.

цена в лева

Пенискола полудневна включена в цената

Морея полудневна 59 35

Пещерата Сан Хосе и Кастейон де ла Плана полудневна 69 39

Валенсия целодневна 84 42

Барселона целодневна 98 49

Тарагона целодневна 64 32

Пенискола – полудневна екскурзия
Включена в цената
Пенискола е в списъка на Испания с най-красивите градове. „Градът в морето“, както го
наричат местните, е популярна туристическа дестинация. Представлява полуостров, който
навлиза навътре в морето и пленява с неповторим чар и типична испанска атмосфера. Пе-
шеходна разходка в старата част на града: величествената църква „Санта Мария“ със своя-
та квадратна камбанария и впечатляващ вход; известната къща с покрити от миди стени
„Каса де лас Кончас“ – уникален шедьовър; величествените крепостни стени, ограждащи
града, които някога го пазили от редица завоеватели. По желание посещение на Крепостта
Пенискола и Артилерийския парк. Свободно време за разходка и пазар.
Цената включва: трансфер и беседа на български език
Цената не включва: входна такса за посещение на  Крепостта Пенискола и Артиле-
рийския парк:  5 евро за възрастен, за възраст над 60 г. – 3.50 евро; за деца до 12 г. –
безплатно, за група от минимум 30 туристи – 3.50 евро на възрастен); разходи от личен
характер.

Валенсия – целодневна екскурзия
Цена : за възрастен 84 лв/ 42 лв за дете до 11,99 г.
Валенсия е третия по големина град в Испания, разположен на източното крайбрежие на
Иберийския  полуостров.  Предлага  изключително  разнообразие  от  забележителности  и
атракции  –  история,  архитектура,  фестивали  и  вкусна  храна.  Посещението  започва  с
пешеходна разходка на Стария град. Тук ще откриете кулите Серанос - вековни пазители
на града, площад Пласа де ла Вирхен и красивия фонтан Турия, катедралата на Валенсия-
днес  пазителка  на  Светия  Граал,  Кръглия  площад  с  многобройните  си  магазинчета  за
дантела, Ла  Естреча  -  най-тясната  сграда  в  Европа,  Копринената  борса  –  шедьовър на
валенсианския готически стил, Централният пазар, който радва посетителите си с красиви
сувенири  и   вкусни  тапас.  След  свободно  време  за  обяд,  обиколката  продължава  с
панорамна част, описваща старото корито на река Турия, днес преобразено в  красив зелен
парк.  Пътят  ще  ви  отведе  до  Града  на  изкуствата  и  науките  -  един  неповторим
архитектурен  ансамбъл  ,  дело  на  Сантяго  Калатрава  и  Феликс  Кандела.  Комплексът
съчетава в себе си пет футуристични постройки – Хемисферик – Планетариум известен с
най-голямата зала в Испания за прожектиране на филми, Двореца на изкуствата „Кралица



София“, който годишно приютява множество музикални събития, Музея на науките Принц
Фелипе, разкриващ едни от най-големите тайни на науката,  Умбракъл – зона за отдих,
изобилстваща  от  зеленина,  Агора  -  приютяваща  изложби  и  събития,  Океанографик,
известен  като  най-големия  аквариум  в  Европа,   представляващ  подводен  град,  който
отлично  пресъздава  морската  среда,  в  която  живеят  характерни  представители  на
различните морета. Свободно време. 
Цената включва: транспорт и екскурзовод на български език.
Цената не включва: разходи от личен характер.

Барселона – целодневна екскурзия
Цена : за възрастен 98 лв/ 49 лв за дете до 11,99 г.
Барселона е втория по големина град в Испания и столица на район Каталуния - един от
най-обичаните градове, който за да можеш да го разбереш и усетиш, трябва да го посетиш.
По време  на  обзорната  обиколка  ще  разгледаме:  визитната  картичка  на  града  Саграда
Фамилия (отвън); две от най-известните къщи, построени от гениалния архитект Антони
Гауди – Каса Батийо и Ла Педрера; емблематичния булевард Грасия; площад Испания –
сърцето на Барселона; арената за бикоборство Арена Монументал (Каталуния е вторият
испански  регион,  наложил  забрана  за  корида  с  бикове  от  2012  г).  Свободно  време  за
разходка и разглеждане на: площад Каталуния, откъдето започва най-оживената пешеходна
улица на града - Рамбла; новият и модерен квартал Ейшампле; Готическия квартал със
своите  криволичещи  и  тесни  средновековни  улички,  изпълнени  с  модерни  барове  и
ресторанти.
Цената включва: транспорт и екскурзовод на български език.
Цената не включва: вход към обектите, разходи от личен характер.

Морея – полудневна екскурзия
Цена : за възрастен 59 лв/ 25 лв за дете до 11,99 г.
Нито една снимка, която сте виждали, не е толкова впечатляваща в сравнение с това, което
очите ви ще видят! Морея е един величествен средновековен град. Виещият се път, по
който ще пътувате, смайва с пищна природа, но това, което ще спре дъха ви е високо на
хълма – Морея е построен на върха, на над 1000 м. височина.  Града е избран за един от
най-красивите градове в Испания,  а  за  провинция Кастейон е на първо място.  Веднъж
преминали крепостните стени и влезли в сърцето на града – приключението започва. Тук
всяка фасада на магазин е произведение на изкуството. Впуснете се в разходка, позволете
си да се изгубите из тесните улички, из чиито са разпръснати традиционни и занаятчийски
магазинчета. Не пропускайте да опитате и местната кухня, особено сладкишите.
Цената включва: транспорт и екскурзовод на български език.
Цената не включва:  входните такси за: крепост Морея - 3.50 евро за възрастен, за 
лица над 65 г. и младежи до 25 г. – 2.50 евро, за деца до 6 г. – безплатно, за групи от 
минимум 25 туриста – 1.50 евро; разходи от личен характер.

Пещерата Сан Хосе и Кастейон де ла Плана – полудневна екскурзия
Цена : за възрастен 59 лв/ 29 лв за дете до 11,99 г.



Посетете най-дългата плавателна подземна река в Европа, която ще ви позволи да влезете
в  дълбините  на  земята,  да  се  възхитите  на  причудливите  форми  на  скалите,  да  си
представите  растежа  на  сталактити  и  сталагмити,  да  чуете  тишината,  да  почувствате
ромоленето на водата, ехото, произведено от капка вода в подземна лагуна… Открийте
един необикновено красив пейзаж, който природата пази в тайна от мъглата на времето
днес.   След  невероятното  приключение  в  пещерата,  екскурзията  продължава  с
опознаването на Кастейон де ла Плана – главен град на провинция Кастейон. Пешеходната
разходка  започва  от  „Площада  на  Независимостта“,  от  където  ще  се  отправите  към
историческото  сърце  на  града  –  площад  Майор  и  някои  от  еблематичните  сгради  на
Кастейон  -  Кметството,  Градският  пазар,  Катедралата  Дева  Мария  и  камбанарията  Ел
Фадри. Свободно време за пазар по най - дългата търговска улица в провинцията.
Цената включва: транспорт и екскурзовод на български език.
Цената не включва: входна такса за пещерата – 7 евро за група при мин. 20 туристи,
10.00 евро – индивидуални, пенсионери – 7 евро, деца от 04-13 г. – 5 евро – заплаща се на
място; разходи от личен характер.

Тарагона – целодневна екскурзия
Цена : за възрастен 64 лв/ 32 лв за дете до 11,99 г.
След  закуска  отпътуване  от  хотела  към  едно  от  най-добре  запазените  Римски
археологически  местности  в  Испания,  включено  в  списъка  на  ЮНЕСКО  –  Тарагона.
Тарагона  е  крайбрежен  град  в  района  на  Коста  Дорада.  По  време  на  екскурзията  ще
разгледате някои от неговите забележителности като:  Дяволския мост,  познат още като
Акведуктът на Феререс, с височина от 217 метра и дължина от 26 метра - един грандиозен
пример  за  напредъка  на  Римското  инженерство;  Римският  амфитеатър  от  II  век  –
величествена постройка в близост до морския бряг; Катедралата на Тарагона, построена
върху останките от римски храм, посветен на Август, ще ви пренесе назад във времето,
разказвайки стари истории; запазените останки от Римският цирк, с дължина 325 метра;
едни от най-добре запазените градски стени извън Рим – през града минава Виа Аугуста.
Свободно време за разходка по модерната търговска улица, наречена Новата Рамбла.  По
желание и срещу допълнително заплащане – разходка с корабче по делтата на р. Ебро.
Разходката започва от селището Риумар и трае 1,15 ч. 
Цената включва: трансфер и екскурзовод на български език.
Цената не включва: разходи от личен характер, билетче за корабче – 10 €.

ПРОГРАМА 

Ден 1 София – Барселона 

Директен полет София-Барселона с авиокомпания Wizz Air. Кацане на летището в 
Барселона. Отпътуване към Пенискола. Пристигане около обяд. Обяд. Настаняване. 
Полудневна екскурзия до Пенискола – Стария град (включено в цената) - Пенискола е в 
списъка на Испания с най-красивите градове. „Градът в морето“, както го наричат 
местните, е популярна туристическа дестинация. Представлява полуостров, който навлиза 



навътре в морето и пленява с неповторим чар и типична испанска атмосфера. Пешеходна 
разходка в старата част на града: величествената църква Санта Мария  със своята 
квадратна камбанария и впечатляващ вход; известната къща с покрити от миди стени  Каса
де лас Кончас – уникален шедьовър; величествените крепостни стени, ограждащи града, 
които някога го пазили от редица завоеватели. По желание посещение на Крепостта 
Пенискола и Артилерийския парк (входна такса срещу допълнително заплащане: 5 евро за 
възрастен, за възраст над 60 г. – 3.50 евро; за деца до 12 г. – безплатно, за група от 
минимум 30 туристи – 3.50 евро на възрастен). Свободно време за разходка. Вечеря. 
Нощувка. 

Ден 2 Валенсия

Закуска.  Свободно  време  или  по  желание  допълнителна  целодневна  екскурзия  до
Валенсия – третия по големина град в Испания, разположен на източното крайбрежие на
Иберийския  полуостров.  Градът  предлага  изключително  разнообразие  от
забележителности  и  атракции  –  история,  архитектура,  фестивали  и  вкусна  храна.
Посещението  започва  с  пешеходна  разходка  на  Стария  град.  Тук  ще  откриете  кулите
Серанос -  вековни пазители на  града,  площад Пласа де ла  Вирхен и  красивия фонтан
Турия,  катедралата на Валенсия-  днес пазителка на Светия Граал,  „Кръглия площад“ с
многобройните  си  магазинчета  за  дантела, Ла  Естреча  -  най-тясната  сграда  в  Европа,
„Копринената борса“ – шедьовър на валенсианския готически стил, „Централният пазар“,
който радва посетителите си с красиви сувенири и  вкусни тапас. След свободно време за
обяд, обиколката продължава с панорамна част, описваща старото корито на река Турия,
днес преобразено в  красив зелен парк. Пътят ще ви отведе до „Града на изкуствата и
науките“ - един неповторим архитектурен ансамбъл , дело на Сантяго Калатрава и Феликс
Кандела. Комплексът съчетава в себе си пет футуристични постройки – Хемисферик –
Планетариум известен с най-голямата зала в Испания за прожектиране на филми, Двореца
на изкуствата Кралица София, който годишно приютява множество музикални събития,
Музея  на  науките  Принц  Фелипе,  разкриващ  едни  от  най-големите  тайни  на  науката,
Умбракъл – зона за  отдих,  изобилстваща от  зеленина,  Агора -  приютяваща изложби и
събития и Океанографик, известен като най-големия аквариум в Европа,   представляващ
подводен  град,  който  отлично  пресъздава  морската  среда,  в  която  живеят  характерни
представители  на  различните  морета.  Свободно  време.  Връщане  в  хотела.  Вечеря.
Нощувка. 

Ден 3 Кастейон де ла Плана

Закуска.  Свободно  време  или  по  желание  допълнителна  полудневна  екскурзия  до
Пещерата Сан Хосе и Кастейон де ла Плана. Посетете най-дългата плавателна подземна
река в Европа, която ще ви позволи да влезете в дълбините на земята, да се възхитите на
причудливите форми на скалите, да си представите растежа на сталактити и сталагмити,
да чуете тишината, да почувствате ромоленето на водата, ехото, произведено от капка вода
в подземна лагуна… Открийте един необикновено красив пейзаж, който природата пази в
тайна  от  мъглата  на  времето  днес.   След  невероятното  приключение  в  пещерата,
екскурзията  продължава  с  опознаването  на  Кастейон  де  ла  Плана  –  главен  град  на
провинция Кастейон. Пешеходната разходка започва от „Площада на Независимостта“, от



където ще се отправите към историческото сърце на града – площад Майор и някои от
еблематичните  сгради  на  Кастейон  -  Кметството,  Градският  пазар,  Катедралата  Дева
Мария и камбанарията Ел Фадри.  Свободно време за пазар по най - дългата търговска
улица в провинцията. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

Ден 4 Тарагона

Закуска.  Свободно  време  или  по  желание  допълнителна  целодневна  екскурзия  до
Тарагона – красив крайбрежен град в района на Коста Дорада. По време на екскурзията
ще разгледате някои от неговите забележителности като: Дяволския мост, познат още като
Акведуктът на Феререс, с височина от 217 метра и дължина от 26 метра - един грандиозен
пример  за  напредъка  на  Римското  инженерство;  Римският  амфитеатър  от  II  век  –
величествена постройка в близост до морския бряг; Катедралата на Тарагона, построена
върху останките от римски храм, посветен на Август, ще ви пренесе назад във времето,
разказвайки стари истории; запазените останки от Римският цирк, с дължина 325 метра;
едни от най-добре запазените градски стени извън Рим – през града минава Виа Аугуста.
Свободно  време  за  разходка  по  модерната  търговска  улица,  наречена  Новата  Рамбла.
Отпътуване за хотела. По желание и срещу допълнително заплащане – разходка с корабче
по делтата на р. Ебро (билет – 10 €/човек). Разходката започва от селището Риумар и трае
1,15 ч. Трансфер до хотела. Вечеря. Нощувка.
 

Ден 5 Морея 

Закуска.  Свободно  време  или  по  желание  допълнителна  полудневна  екскурзия  до
Морея - един величествен средновековен град. Нито една снимка, която сте виждали, не е
толкова впечатляваща в сравнение с това, което очите ви ще видят! Виещият се път, по
който ще пътувате, смайва с пищна природа, но това, което ще спре дъха ви е високо на
хълма – Морея е построен на върха, на над 1000 м. височина.  Града е избран за един от
най-красивите градове в Испания,  а  за  провинция Кастейон е на първо място.  Веднъж
преминали крепостните стени и влезли в сърцето на града – приключението започва. Тук
всяка фасада на магазин е произведение на изкуството. Впуснете се в разходка, позволете
си да се изгубите из тесните улички, из чиито са разпръснати традиционни и занаятчийски
магазинчета. Не пропускайте да опитате и местната кухня, особено сладкишите.

Ден 6 Барселона

Закуска.  Свободно  време  или  по  желание  допълнителна  целодневна  екскурзия  до
Барселона - втория по големина град в Испания и столица на район Каталуния. Барселона
е един от най-обичаните градове, който за да можеш да го разбереш и усетиш, трябва да го
посетиш. По време на обзорната обиколка ще разгледаме:  визитната картичка на града
Саграда Фамилия (отвън); две от най-известните къщи, построени от гениалния архитект
Антони  Гауди  –  Каса  Батийо  и  Ла  Педрера;  емблематичния  булевард  Грасия;  площад
Испания – сърцето на Барселона; арената за бикоборство Арена Монументал (Каталуния е
вторият испански регион, наложил забрана за корида с бикове от 2012 г). Свободно време



за  разходка  и  разглеждане  на:  площад  Каталуния,  откъдето  започва  най-оживената
пешеходна улица на  града -  Рамбла;  новият и  модерен квартал Ейшампле;  Готическия
квартал със  своите  криволичещи и тесни средновековни улички,  изпълнени с модерни
барове и ресторанти. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

Ден 7

Закуска. Свободно време – можете да се насладите на морски релакс, пазар или разходка.
Вечеря. Нощувка.

Ден 8

 Ранен трансфер до летището. Отпътуване към София с полет на авиокомпания Wizz Air.

Условия за потвърждаване и анулиране:

 При положителен PCR тест 14 дни преди датата на отпътуване 100% от сумата
заплатена се възстановява до 14 дни след датата на пътуване.

 При налагане на задължителна карантина при пристигане в дестинацията, сумите
заплатени се възстановяват в пълен размер до 14 дни след датата на пътуване

Анулационни срокове:

• До 24 часа след резервация без такса анулация
• До 30 дни преди тръгване 50 лв такса анулация
• До 21 дни преди тръгване 30% от стойността на пакета, като такса анулация
• Под 21 дни 100% от стойността на пакета като такса анулация

ВАЖНО:

1. Минимален брой туристи: 45 човека;
2. Срок за уведомяване при несъбран минимум – 21 дни;
3. Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност;
4. Българските граждани е необходимо да притежават валиден документ за само-

личност, с валидност минимум 6 месеца след датата на прибиране в България;
5. Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата;
6. Авиокомпанията си запазва правото да прави промени по програмата;
7. При въвеждането на санитарни мерки за влизане и пребиваване в страната на 

дестинацията – здравни протоколи, изисквания за ваксина, тестове и сертификати, 
туристите ще бъдат информирани.


