
 
 
 
 
 
 

 
 

Тур на Аржентина и Чили 
Буенос Айрес, Мендоса, прекосяване на Андите, Сантяго, Валпарайсо и Виня Дел Мар 

(с възможности за  продължение на програмата до Великденските Острови и Монтевидео) 
 

16 – 28 ноември 2018г.  
 

ПРОГРАМА: 
 
 

16 Ноември 
Полет София – транзитно летище – Буенос Айрес.  
 
17 Ноември 
Трансфер до квартал Рeколета и закуска в кафене La Biela  – едно от най-емблематичните 
заведения символ на бохемския живот в Реколета. 
Следва туристическа обиколка на Буенос Айрес – един от най-красивите градове в Южна 
Америка, известен със своята европейска архитектура и често сравняван с Париж и Мадрид, 
но притежаващ свой собствен чар. Посещение на градския център – Авеню 9-ти Май с 
многобройните кафенета и театри, Площад Майо, където се намират Кметството, Градската 
Катедрала и президентската резиденция Каса Росада, сградата на Операта, кварталите Сан 
Телмо и Ла Бока, пъстрата улица Каминито, Парка Палермо, гробището Реколета. 
След края на тура трансфер до хотела и настаняване. 
 
18 Ноември 
Закуска. Свободна програма в Буенос Айрес или по желание и срещу допълнително 
заплащане тур до Тигре и круиз по делтата на река Парана.След края на тура свободно време 
за почивка. По желание посещение на Танго Шоу с вечеря (срещу допълнително заплащане). 
 
19 Ноември 
Закуска. Почивка и свободна програма в Буенос Айрес или по желание и срещу допълнително 
заплащане еднодневен тур до Монтевидео, Уругвай. 
 
20 Ноември 
Трансфер до летището и полет Буенос Айрес – Мендоса - център на най-известният винарски 
район в Аржентина, разположен по източните склонове на Андите. Трансфер и настаняване в 
хотела.  
 
21 Ноември 
Туристическа обиколка на Мендоса - старата и новата част на града, площада на 
основаването, катедралата, площада на независимостта и плаза Еспаня, престижната улица 
Емили Сивит, жилищните райони, парка Сан Мартин. 
 
22 Ноември 
Целодневен тур до винарните с включен обяд - целодневна екскурзия из района Лухан де 
Куйо с дегустация във винарни Altavista и Dominio del Plata и включен обяд. 



 
23 Ноември 
Целодневен тур до Андите - ранно отпътуване и пътуване покрай река Мендоса и язовирът 
Потрерийос. Посещение на Успалата - селище основано преди периода на испанската 
колонизация и най южната точка от някогашната империя на Инките. Турът продължава през 
Андите включва посещение на ски курорта Лос Пенитентес. Свободно време и по желание 
пътуване с лифта до високите части на планината. Следобяд отпътуване към местност 
откъдето се открива гледка към връх Аконкагуа (6959 м. надморска височина). Последната 
спирка преди отпътуването към Мендоса е и най-високата - вила Лас Куевас, построена в 
европейски стил на 3200 метра надморска височина. Връщане в хотела и почивка. 
 
24 Ноември 
Свободен ден за почивка или допълнителна туристическа програма - обиколки на винения 
район с велосипед, рафтинг в планинските води, посещение на винарна и възможност за 
изработване на собствен вид купажно вино и тн. 
 
25 Ноември 
Прекосяване на Андите от Мендоса до Сантяго (360 км.) с автобус. Трансфер и настаняване в 
хотела в Сантяго. 
 
26 Ноември 
Туристическа обиколка на Сантяго. Посещава се хълма Санта Лучия, площада “Пласа де 
Армас” с историческите сгради, президентския дворец Ла Монеда, градската катедрала, 
основното авеню Аламеда Бернардо О’Хигинс, Парка Форестал и река Мапочо, търговския 
район Провиденсиа и бохемския квартал Белависта. 
 
27 Ноември 
Еднодневен тур до Валпарайсо и Виня дел Мар – преминаване през земеделските райони 
Касабланка и Курасави, прекосяване на крайбрежната планинска верига и достигане до 
Валпарайсо. Освен, че е основното пристанище на страната, градът също така е известен с 
живописните си улици и квартали. Посещение на курорта Виня дел Мар - един от най-
прочутите морски курорти в Чили, известен с красивите гледки, плажовете и многото си 
паркове и градини. 
 
28 Ноември 
трансфер до летището и полет до София през транзитно летище или 
 

 
 
 
 

Възможност за  продължение на програмата с 2 нощувки на Великденските 
острови 

(страница 4 от офертата, кликнете за повече информация) 
 
 
 
 

 
 



 
Пакетна цена на човек в двойна стая при заплащане на 

депозит до 12 юни  2018 г.: 
При настаняване в хотели 2*/3*: 3240 евро. 

При настаняване в хотели 4*: 3490 евро. 
При настаняване в хотели 5*: 3910 евро. 

 
Пакетна цена на човек в двойна стая при заплащане на 

депозит след 12 юни  2018 г.: 
При настаняване в хотели 2*/3*: 3340 евро. 

При настаняване в хотели 4*: 3630 евро. 
При настаняване в хотели 5*: 4080 евро. 

 
 
ПАКЕТ УСЛУГИ: 

• самолетни билети с включени летищни такси: 
- София - Буенос Айрес и Сантяго – София през транзитни летища; 
- Буенос Айрес – Мендоса; 

• транспорт с автобус Мендоса-Сантяго (360 км.) 
• 3 нощувки в Буенос Айрес в избрания хотел в двойна стая с включени закуски; 
• 5 нощувки в Мендоса в избрания хотел в двойна стая с включени закуски; 
• 3 нощувки в Сантяго в избрания хотел в двойна стая с включени закуски; 
• туристическа обиколка на Мендоса; 
• целодневен тур в района Лухан де Куйо; 
• целодневна екскурзия до Андите; 
• туристическа обиколка на Буенос Айрес; 
• туристическа обиколка на Сантяго; 
• еднодневен тур до Валпарайсо и Виня дел Мар от Сантяго; 
• всички трансфери в Буенос Айрес, Ушуая, Пунта Аренас, Сантяго; 
• водач-придружител на групата от България; 
• здравна застраховка с покритие 10 000 евро; 

 
 

Хотели по програмата: 
 

Град 3* 4* 5* 
Буенос Айрес Waldorf Hotel или 

подобен 
NH Florida или 
подобен 

Alvear Art Hotel или 
подобен 

Мендоса NH Cordilerra 3*+ или 
подобен 

Diplomatic 4* или 
подобен 

Villa Mansа 4*+ или 
подобен 

Сантяго Loreto Hotel или 
подобен 

Presidente 
Suites  или подобен 

Intercontinental или 
подобен 

 
 
 

https://www.waldorf-hotel.com.ar/
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-buenos-aires-florida
http://www.alvearart.com/eng/
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-mendoza-cordillera?campid=8435708&ct=287135536&gclid=EAIaIQobChMIxNWgmpmH2wIVUYmyCh3NQQaMEAAYASAAEgJ6zPD_BwE&dclid=CMPzzZyZh9sCFQe9dwodutcJYA
http://www.diplomatichotel.com.ar/?lng=en
https://www.villamansa.com/?lng=en
http://www.loretohotel.cl/
http://www.hotelespresidente.com/pt/presidente-suites-santiago-2/
http://www.hotelespresidente.com/pt/presidente-suites-santiago-2/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/en/santiago/sclha/hoteldetail


 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ДО ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ОСТРОВИ 
 
 
28 Ноември 
Трансфер до летището и полет Сантяго – Великденски остров. 
Трансфер до хотела. Следва туристическа програма – отпътуване към вътрешността на 
острова към Аху Акиви, където има разположени „моаи” статуи. Посещение на пещерата Ана 
Те Паху, местността Аху Тепеу, каменоломната Пуна Пау. 
 
29 Ноември 
Туристическа програма на Великденски остров – залива Ханга Те’е, разглеждане на храма 
Вайху и гигантските статуи, вулкана Рано Рараку с каменоломните, Аху Тонгарики с 15-те 
гигантски статуи, посещение на Аху Те Пито Кура, считан от предците на местното население 
за център на вселената, статуите при Нау Нау. 
Обяд и свободно време за почивка на плажа Анакена. 
 
30 Ноември 
Туристическа програма на Великденския остров – посещение на вулкана Рано Кау, селището 
Оронго, център на култа към „Човека Птица”, скалите с над 300 петроглифи на местните 
божества, посещение на пещерата Ана Кай Тангата. Следобяд - трансфер до летището и 
полет до Сантяго. 
Пристигане в Сантяго, трансфер и настаняване в хотел в района на летището. 
  
 
01 Декември 
Трансфер до летището и полет до София през транзитно летище. 
 

 Пакетна цена на човек в двойна стая: 

При настаняване в хотел Iorana 3*: 1530 евро. 

При настаняване в Altiplanico Rapa Nui 4*: 1730 евро.  

При настаняване в хотел Hanga Roa Eco Village 5*: 1980 евро. 

 

 
ПАКЕТ УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕНАТА: 

• самолетни билети  Сантяго – Великденски остров – Сантяго; 
• 1 нощувкa в Сантяго в района на летищет в хотел 5* в двойна стая с включени закуски; 
• 2 нощувки на Великденския остров в избрания хотел в двойна стая с включени закуски; 
• тридневна туристическа програма на Великденския остров, включваща гигантските 

статуи Вайху, Акаханга, Аху Тонгарики, Нау Нау, вулкана Рано Рараку, плажа Анакена; 
• всички трансфери в Сантяго и на Великденския остров; 
• водач-придружител на групата от България; 
• здравна застраховка с покритие 10 000 евро. 

 

http://www.ioranahotel.cl/
http://www.altiplanico.cl/en/altiplanico-easter-island
https://www.hangaroa.cl/en/


 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ: 
1. Участието в изложението е присъщ разход разход, за който ще ви бъде издадена 
фактура. 
2. Пакетната цена НЕ ВКЛЮЧВА участие в туровете по желание, за които се изисква 
допълнително заплащане. 
3. Пакетната цена е калкулирана при цена на самолетния билет (тарифа + летищни такси) за 
международните и вътрешните полети от 1287 евро. При промяна на тази цена, 
туроператорът има право да актуализира пакетната цена с размера на промяната на цената 
на самолетния билет. 
4. В случай, че броят на пътуващите изисква настаняване в единична стая на някой от 
участниците, той доплаща разликата в цените на двойна и единична стая, която е: 
- 430 евро за основния пакет + 140 евро за продължението до Великденски о-в за хотели 3* 
- 673 евро за основния пакет + 240 евро за продължението до Великденски о-в за хотели 4* 
- 1023 евро за основния пакет + 265 евро за продължението до Великденски о-в за хотели 5* 
5. Цената на пътуването е базирана на група от минимум 15 човека. При по-малък брой 
пътуващи е възможно цените да се променят 3-5%. 
6.  Калкулацията на пакетната цена е направена при обменни курсове на USD към EUR към 
15.05.2018 г. - EUR 1 = USD 1.20. 
При промяна на курса  с повече от 3%, съгласно Закона за Туризма, туроператорът има право 
да актуализира пакетната цена със същия процент. 
7. Ако желаете, в деня на плащането на аванса по пътуването, можете да сключите 
застраховка "Отмяна на пътуването", която покрива рисковете от загуба на суми при 
невъзможност за пътуване, поради медицински или немедицински причини. Повече 
информация за продукта можете да намерите ТУК. 
 
 
ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ГРУПАТА Е НЕОБХОДИМО: 
1.  В срок до 12.06.2018 г. да платите в брой или да преведете по банковата ни сметка IBAN: 
BG52BPBI79401063230701, код BIC: BPBIBGSF, Юробанк И Еф Джи България АД, клон ФЦ 
София Лозенец, левовата равностойност на 1500 Евро по фиксинга на БНБ за деня 
на плащането. 
2. В срок до 12.06.2018 г. да попълните заявката за записване в групата. 
3. В срок до 30.07.2018 г. да доплатите левова равностойност на 1000 евро на човек. 
4. В срок до 21.09.2018 г. Да платите в брой или да преведете левовата равностойност на 
остатъка от пакетната цена по фиксинга на БНБ за деня на плащането.  
 
Д № PKK-01 

 
 
 
 
 

ЗА КОНТАКТИ: 
 

“ПАНАИРНИ И КОНГРЕСНИ РЕЗЕРВАЦИИ - ДМК” ЕООД 
1463 София, ул. Цар Асен 88, ет. 3, 

тел. 866 0391, 866 0193,  
факс 866 0393; 

e-mail: business-pleasure@tea.bg 
www.business-pleasure.net 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/4c6000_34d89accac5a4542ac9e811b05405a62.pdf
http://www.business-pleasure.net/


 
info@fcradventures.com 

Тел. 02 8660391, 0887852312 
София, ул. Цар Асен № 88 
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