
РОТАРИ КОНВЕНЦИЯ 2017 

 

Комбинирана програма, включваща участие в Rotary Convention 2017 в Атланта 

10-14.06.2017, 2 нощувки в Маями и 7 нощувки на борда на най-големия кораб в 

света Harmony of the Seas. 

 

Ден 1 

09 юни 

Полет с Турски авиолинии от София/Варна до Атланта с прекачване в Истанбул. 

Кацане в Атланта в 19:05. Трансфер до хотел 3/4* в широкия център на града. 

Настаняване.  

 

Ден 2 

10 юни 

Закуска. Откриване на Rotary Convention 2017.  

За семействата на участниците, възможност за екскурзия, съгласно предложена 

от организаторите програма или самостоятелно разглеждане на града и неговите 

забележителности. 

 

Ден 3 – 5 

11 - 13 юни 

Закуска. Участие в предвидените по програма мероприятия.  

За семействата - възможност за екскурзия, съгласно предложена от 

организаторите програма или самостоятелно разглеждане на града и неговите 

забележителности. 

 

Ден 6 

14 юни 

Закуска. Тържествено закриване на конвенцията.  

 

Ден 7 

15 юни 

Закуска. Освобождаване на хотела и трансфер до летището за полет до Маями. 

Трансфер до хотел 4* в Маями. Настаняване. 

 

Ден 8 

16 юни 

Закуска. Свободно време за плаж и забавления. 

 

Ден 9-15 

17-23 юни 

Закуска. Трансфер до пристанище Fort Lauderdale, за начало на бординга на 

най-големия кораб в света Harmony of the Seas , с който ще се отправите на 

седемдневно пътешествие по маршут Маями - Хаити/ о-в Labadee - 

Ямайка/Falmouth - Мексико/Cosumel - Маями. 



Ден 16 

24 юни 

Напускане на кораба. Трансфер до Маями. Свободно време. Последна 

възможност да сбогувате с Маями и Океана. Следобяд трансфер до летището за 

полет Маями-Истанбул-София/Варна в 19:25. 

 

 

Цени: 

1. Вариант на пътуването с включено настаняване във вътрешна кабина на 

круизния кораб – 3860 евро/човек 

2. Вариант на пътуването с включено настаняване в кабина с прозорец на 

круизния кораб – 4060 евро/човек 

3. Вариант на пътуването с включено настаняване в кабина с балкон на 

круизния кораб – 4250 евро/човек 

 

 

Цените включват: 

1. Всички полети, посочени в програмата с включени летищни такси 

2. Всички трансфери, посочени в програмата 

3. 6 нощувки в 3/4* хотел в Атланта 

4. 2 нощувки в 4* хотел в Маями 

5. 7 нощувки на борда на Harmony of the Seas 5* 

6. Застраховка "Помощ при пътуване" с покритие 10000€ 

7. Водач от агенцията при записани минимум 20 човека 

 

Цените не включват: 

1. Чекиран багаж за полета Атланта-Маями – заплаща се на летище. 

2. Трансфер от хотела в Атланта до конгресния център 

3. Допълнителни екскурзии 

4. Такса обслужване на борда на кораба 

5. Разходи от личен характер 

6. Застраховка "Отмяна на пътуване" 

 

 

Забележки:  

- Българи пътуващи до САЩ се нуждаят от входна виза , за която всеки 

кандидатства индивидуално в посолството на САЩ в гр.София. 

Агенцията се ангажира с това да предостави необходимите за 

кандидатстване документи за пътуването. 

- Програмата е валидна до изчерпване на предвидените от агенцията 

контингенти по полетите, хотелите и круиза. 

 

 

 

 

 



   

Ирина Германова 

Travel Holidays Ltd. - manager 

Bulgaria, Burgas 8000 | 27 Sofrony Str. 

tel/fax.   +359 (56) 824 814 | 824 829 

office@travel-holidays.net | info@infocruises.bg 

www.travel-holidays.net   | www.infocruises.bg 

igermanova@travel-holidays.net 
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