Пътуване за Бизнес и Туризъм
(BTT) – Октомври 2010
Цел на пътуването

Пътуването за Бизнес и Туризъм е успешен проект , който се
организира всяка година от Индонезийско посолство в София от 2004 г.
Основната цел на програмата е да предостави бизнес възмож ности и
почивка съчетани в един цялостен туристически пакет.
Участниците в пътуването ще имат възможността да посетят
eжегодното Търговско Експо Индонезия и да се срещнат директно със
собственици и производители , с държавни и правителствени служители,
както и да проучат и възможностите за бизнес в различни градове в
Индонезия.

Търговско Експо Индонезия

✓ 25-то Търговско Експо ще се проведе от 13 до 17 октомври 2010 в
Джакарта, Индонезия
✓ Подобно на предишните изложения, Търговско Експо Индонезия 2010 ще
представи всички местни експортни продукти от индустриалния,
минодобивния, селскостопанския и занаятчийския сектори

Предварителна програма
СОФИЯ - МАНАДО – МАКАСАР - ДЖАКАРТА –
БАЛИ – ДЖАКАРТА - СОФИЯ
Дата на отпътуване: 8 октомври 2010, 11 дни, 9
нощувки
Полетна информация:
№
Дата
полет
FB 813
08 ОКТОМВРИ
QR 421 09 ОКТОМВРИ
QR 670 09 ОКТОМВРИ
QR 671 19 ОКТОМВРИ
QR 472 19 ОКТОМВРИ
FB 808
19 ОКТОМВРИ

2010
2010
2010
2010
2010
2010

Маршрут

Излита

Каца

Sofia – Beirut
Beirut – Doha
Doha – Jakarta
Jakarta - Doha
Doha - Athens
Athens - Sofia

23:59
04:05
08:20
01:00
07:45
15:00

02:20
06:55
21:30
05:35
12:30
16:00

ЦЕНА НА САМОЛЕТНИЯ БИЛЕТ НА ЧОВЕК: 975 euro
* Всички часове са в местно време

Програма
08.10.2010: СОФИЯ - ДЖАКАРТА
Отпътуване от София. Среща два часа преди полета на Международно летище София,
Терминал 2.
09.10.2010: ДЖАКАРТА
Пристигане в Джакарта и трансфер до хотел 5*. Вечеря и нощувка.
10.10.2010: ДЖАКАРТА - МАНАДО
Закуска в хотела. Трансфер до летището за полет до Манадо. Посрещане на летището и
и
отпътуване в североизточна посока към Сулавеси (60 км. източно от Манадо)
посещение на Национален Парк Тангкоко (Tangkoko Dua Saudara). Кратка екскурзия в
гората ще ви позволи да видите защитени животни и птици. Това е най-доброто място да се
наблюдава черен макак и най-малкият примат в света Tarsier Spectrum. Вечеря и нощувка.
11.10.2010: НАЦИОНАЛЕН ПАРК БУНАКЕН
Закуска в хотела. Кораловите рифове на Национален Парк Бунакен са признати в цял свят
като едни от водещите места за г муркане в Индонезия. Трасфер до островите с моторно
кану/ лодка с прозрачно дъно където ще можете да се гмуркате със шнорхели, да съберете
тен и да се насладите на природата. Вечеря и нощувка.
12.10.2010: МАНАДО - МАКАСАР
Закуска в хотела. Сутринта свободно време до трансфера за полет до Макасар. Пристигане
и трансфер до хотел 5*. Вечеря и нощувка.
13.10.2010: МАКАСАР - ДЖАКАРТА
Закуска в хотела. Този ден ще посетите Форт Ротердам (стара холандска крепост),
древната пещера Leang Leang и водопадът Bantimurunq, разположени в стръмната
варовикова долина, известна като “Долината на пеперудите”. След това трансфер до
летището за полет до Джакарта. Пристигане и трансфер до хотел 5*. Вечеря и нощувка.
14.10.2010: ДЖАКАРТА ЕКСПО
Закуска в хотела. Посещение на Търговско Експо Индонезия 2010. Вечеря и нощувка.
15.10.2010: ДЖАКАРТА ЕКСПО
Закуска в хотела. Посещение на Търговско Експо Индонезия 2010. Вечеря и нощувка.
16.10.2010: ДЖАКАРТА - БАЛИ
Закуска в хотела. Сутринта посещение на Националния Музей – най-добрият музей в
Индонезия, в който е изложена огромна колекция от културни обекти на разнообразни
етнически групи, костюми, музикални инструменти и други артефакти. След това
посещение на Националния Паметник – колона с височина от 132 метра, извисяваща се
над площад Мердек и пристанище Сунда Келапа. Трасфер до летището за полет до Бали.
Пристигане и трасфер до хотел 5*.
17.10.2010: ОБИКОЛКА НА БАЛИ
Закуска в хотела. Целодневната обиколка във вътрешността, която започва от централната
част на Бали, сърцето н а изкуствата. Първо ще посетите храм в Батуан, а след това село,
известно със своята дърворезба. Извиващи се пътища в планината ще Ви отведат до
впечатляващия район на Батур. Самата планина Батур е малък вулкан, но се намира в
сърцето на голям кратер. В близост до вулкана се намира голямото езеро Батур, което във
формата на полумесец. Посещение на Музей Гунунгапи Батур, който разкрива историята на
вулкана Батур. На връщане към хотела посещение на едно от селищата в областта на Убуд
където ще имате възможността да разгледате Балинезийски художествени произведения.

18.10.2010: БАЛИ
Закуска в хотела и свободен ден за почивка. В 12:00 напускане на хотела и трансфер до
летището за обратен полет до София.

ЦЕНИ:
МАНАДО – МАКАСАР – ДЖАКАРТА – БАЛИ
11 дни – 9 нощувки
Брой на пътуващите
Цена на човек в двойна стая
16 – 18 души
USD 2446.00
19 – 21 души
USD 2389.00
22 – 24 души
USD 2341.00
Доплащане за единична стая
USD 423.00
* Пакетната цена е базирана на най-ниската цена на вътрешните полети и може да има
промяна в цената в зависимост от свободните места на полетите
* Пакетната цена е валидна при група от минимум 16 души

Пакетната цена е на човек в долари и включва:
•
Вътрешен самолетен билет Джакарта – Медан – Джакарта и Джакарта – Денпасар –
Джакарта /без такса за обслужване на пътници, цената подлежи на промяна/
• 4 нощувки в Джакарта в хотел Borobudur (http://www.hotelborobudur.com/) или друг
подобен 5* хотел
• 2 нощувки в Менадо в хотел Sintesa Peninsula Hotel
(http://www.sintesapeninsulahotel.com/) или друг подобен 5* хотел
• 1 нощувка в Макасар в хотел Clarion Hotel (http://www.clarionhotelmakassar.com/) или
друг подобен 5* хотел
• 2 нощувки в Бали в хотел Melia Bali (http://www.meliabali.com/ или друг подобен 5*
хотел. За желания период в хотел Мeлия Бали има свободни само по-висока категория
стаи, което ще увеличи цената. Като алтернативен вариант може да предложим хотел
NIKKO BALI 5*( http://www.nikkobali.com/)
• Закуски в хотелите
• Вечери в Джакарта, Манадо и Макасар
• Екскурзии и трансфери с екскурзовод на английски език описани в програмата
• Входни такси за обектите описани в програмата
• Водач от Лидия Турс
Пакетната цена е валидна само за съответните дати. Програмата е предварителна и може
да се промени.
Пакетната цена не включва:
• Самолетен билет София – Бейрут – Доха – Джакарта – Доха – Атина – София
• Медицинска застраховка
• Вътрешни и международни летищни такси
• Такса за свръхбагажа на летищата
• Носене на багаж в хотелите
• Лични разходи
• Бакшиши
• Всичко, което не е описано в програмата
• Храна, която не е описана в програмата
• Международна такса за напускане на Бали (около 17 USD)

Общи условия:
• Пакетната цена е на човек в долари (USD); Цената на международния самолетния билет
е в евро (EUR)
• Цените са валидни само за съответните дати (08-19.10.2010)
• Лидия Турс си запазва правото да променя цените при промяна на индонезийските такси,
при промяна курса на валутите и увеличение на цената на горивото.
• Лидия Турс не носи отговорност за загуби, нараняване или щети, претърпени от
туристите, включително и тези настъпили извън туристическата програма. Допълнителни
разходи поради забавяне, аварии, природни бедствия, политически размирици са за сметка
на туристите.
• Лидия Турс ще направи всичко възможно за да се осъществи предложената програма, но
трябва да се вземе под внимание, че някои от музейте са затворени в определени дни или
в дни на национални празници. Поради определени метереологични условия някои от
обектите може да не са достъпни. Ако не е възможно да се посети даден туристически
обект, който е включен в програмата, Лидия Турс ще направи всичко възможно да
организира посещение на подобен или друг туристически обект.

Процедури за регистрация:
-

-

Регистрацията е открита от днес до 31.08.2010
Включването на туристически услуги, които не са упоменати в програмата са предмет
на допълнително заплащане от страна на клиента
Депозит 20% от цената на международния самолетен билет не по-късно от
23.08.2010. След тази дата, цената на билета може да се промени.
Депозит 50% от цената на туристическия пакет не по-късно от 31.08.2010.
Краен срок за окончателно плащане до 20 дни преди датата на заминаване.
Регистрация и плащане се извършва в офиса на Лидия Турс, адрес гр. София, ул. Хан
Аспарух 22. Плащане може да се извърши в брой или по банков.

Лице за контакт:

Лидия Турс ООД, Мария Николаева Стоянова
1463 София, ул. Хан Аспарух 22
Тел: 02/ 9813388, 02/9818577: факс: 02/9819030, Мобилен: 0897 903026

