
 
 

ЕКСКУРЗИЯ ДО ФИДЖИ, МАМАНУКА, ВАНУАТУ, 
САМОА - ОБИКОЛЕН ТУР  

ПРОГРАМА: 
  
   
1 ден 
Полет София – Москва – Хонг Конг. 
  
2 ден 
Полет Хонг Конг – Нади.   
  
3 ден               
Кацане в Нади – главен град в островната държава Фиджи, заобиколен от лагуна и 
множество острови, всеки един уникален с природата и историята си. Трансфер и 
настаняване във First Landing Hotel или подобен. Следобеден тур на Нади, включващ 
посещение на долината Сабето, Градината на спящия великан, където се намира най-
богатата колекция от орхидеи във Фиджи, Висеиси и  Vuda Lookout, от където се открива 
панорамна гледка към целия остров. 
  
4 ден 
Закуска. Трансфер до летището и полет Нади -  Порт Вила, Вануату. Трансфер и 
настаняване в хотел Iririki Island Resort & SPA или подобен. Свободно време.  Вечерен  
круиз из тропическата лагуна, влючващ посещение на остров Еракор. 
  
5 ден 
Закуска. Свободен ден в Порт Вила. 
  
6 ден 
Закуска. Целодневен тур на остров Ефате -  представлява природен резерват с причудлив 
подводен ландшафт, каскадни водопади и гъсти тропически гори. Турът включва 
посещение на туземско селище и обяд. Предвидено е време за плаж на острова. 
  
7 ден 
 Закуска. Трансфер до летището и полет Порт Вила – Апия. Гр. Апия е столица на  
островната държава Самоа, която се състои от два големи острова - Савайи и Уполу, на 
територията на които се намират езерото Ланато, известно като „езерото на златните 
рибки”, водопадите Папапапай-Тай, Сопоага, Фуипизия, пещерния басейн Пиула. 
 
6 ден    (Да, правилно - денят не е грешен!) 
Пресичане на международната линия за смяна на датата и пристигане 1 ден по-рано в 
Апия, Самоа. Трансфер и настаняване в Aggie Grey's Lagoon Beach Resort and Spa или 



подобен. 
 
7 ден    (Да, правилно - денят не е грешен!) 
Закуска. Тур на югозападното крайбрежие на остров Уполу, включващ посещение на 
местно селище, наблюдение на костенурки в Малуа и обяд. Островът е известен с 
плантациите с мангрови гори, тропически градини, множество водопади и планински 
реки. 
  
8 ден 
Закуска. Плаване с ферибот до остров Савайи. Трансфер и настаняване в Siufaga Beach 
Resort или подобен. 
 
9 ден 
Закуска.  Целодневен тур на източния бряг на остров Савайи с включен обяд. 
Преминаване през образувания от лава и кратери, характерни за острова. Свободно време 
за плаж и гмуркане в крайбрежието на Манасе. 
 
10 ден 
Закуска. Връщане в Апия с ферибот.  Трансфер до летището и полет до Нади, Фиджи. 
 
11 ден 
Кацане в Нади. Трансфер до пристанището и отплаване към частен остров, на който е 
разположен курорта Mana Island Resort, част от архипелага Маманука. Свободно време за 
плаж.  Вечеря в хотела. 
 
12 ден 
Закуска. Свободен ден на плажа с възможност за практикуване на водни спортове, 
разходка с катамаран, гмуркане или полет с хеликоптер над лагуната и множеството 
острови. Обяд, вечеря и нощувка в хотела. 
 
13 ден 
Закуска. Трансфер и настаняване във First Landing Hotel или подобен. 
 
14 ден 
Закуска. Целодневен тур до Castaway Island с включен обяд – частен остров, на който се 
допускат само 15 посетителя на ден и на територията, на който е заснет филма 
„Корабокрушенецът”. 
 
15 ден 
Закуска. Свободен ден за почивка на плажа. 
    
16 ден 
Закуска. Трансфер до летището и полет Нади – Хонг Конг. Трансфер до хотела. 
Полудневна туристическа програма,  включваща връх Виктория, пристанището 
Абърдийн, Репулс бей. 
 
17 ден 
Трансфер до летището и полет Хонг Конг – Москва – София. 
 
 
 



 
ПАКЕТ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА: 
 -Самолетни билети: 
      * София – Москва - Хонг Конг  на авиокомпания Aeroflot; 
      * Хонг Конг – Москва – София на авиокомпания Aeroflot; 
      * Хонг Конг – Нади на авиокомпания Air Pacific; 
      * Нади – Порт Вила на авиокомпания Air Pacific; 
      * Порт Вила– Нади на авиокомпания Air Pacific; 
      * Нади – Апия на авиокомпания Air Pacific; 
      * Апия – Нади на авиокомпания Air Pacific; 
      * Нади -  Хонг Конг на авиокомпания Air Pacific; 
-Медицинска застраховка за целия период на пътуването; 
-Всички турове и трансфери, описани в програмата в Океания и Хонг Конг: 
      * круиз из тропическата лагуна на остров Вануату; 
      * целодневен тур на остров Ефате; 
      * целодневен тур на западното крайбрежие на остров Уполу; 
      * целодневен тур на източния бряг на остров Саваии; 
      * туристическа обиколка на Нади, включваща посещеие на долината Сабето,  Градината на 
спящия великан, 
         Висеиси и Vuda Lookout; 
      * плаване с ферибот от Апия до остров Саваии и обратно; 
      * целодневен тур до Castaway Island; 
      * полудневен тур на Хонг Конг; 
      * трансфери летище - хотел – летище в Нади, Порт Вила, Апия и Хонг Конг; 
-3 нощувки със закуски в стая с две легла в Порт Вила; 
-2 нощувки със закуски в стая с две легла в Апия; 
-2 нощувки със закуски в стая с две легла в Савайи; 
-2 нощувки със закуски в стая с две легла на островите Маманука; 
-4 нощувки със закуски в стая с две легла в Нади; 
-1 нощувка със закуска в стая с две легла в хотел 4* в централната част на Хонг Конг; 
-Включеното в програмата изхранване: 5 обяда и 2 вечери; 
-Водач на групата от България; 


