
 
   

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА РИ В АТЛАНТА  
  10.06.2017 – 14.06.2017 Atlanta, Georgia, USA  http://www.riconvention.org/en/atlanta 

 
/ АТЛАНТА – НЮ ЙОРК  - МАЯМИ – КАРИБСКИ КРУИЗ –ЯМАЙКА- 

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ –МЕКСИКО- БАХАМИ -МАЯМИ / 
09.06.2017 – 25.06.2017  

15 нощувки, 17 дни                                             
Ден 1     09.06.17  
 
Отпътуване от София  за Атланта  с полет на  авиолиния  Луфтханза през Франкфурт  в 6 40 . Кацане 
в Франкфурт в 8 05  Излитане от Франкфурт  в10 20  и пристигане в Атланта  в 14 25 . Посрещане и 
трансфер от летището до хотела. Настаняване в централно разположен хотел.  Crowne Plaza 

Midtown 4*    

Вечеря  за Добре дошли  
Нощувка в Атланта.    

                                   

 
Атланта  е столицата и най–популярният град в щата Джорджия. Той е един от най–бързо 
растящите метрополиcи. Населението на града е 537 958 жители (по данни от 2013г.), които се 
простират на площ от 343кв.км. Градът е основан през 1837 г. и първите заселници са земеделци, 
занаятчии и търговци. Атланта играе важна роля по време на Гражданската война в САЩ 1861-
1865 г., понеже е бил голям железопътен възел. Атланта се предава на 2 септември 1864 г., но 
градът е почти изцяло изгорен от генерал Шърман. Тези събития са описани в безсмъртния роман 
„Отнесени от вихъра”. 
След Гражданската война Атланта успява бързо да се възстанови и сега е основен град в 
Югоизточните Американски щати. 
Атланта привлича все повече и повече туристи с течение на времето. Седалище на CNN, Кока кола 
и домакин на Летните олимпийски игри през 1996 г. Градът се характеризира с множество музеи, 
като тематиката им варира от история, през изящни изкуства и природни науки до напитки. Родно 
място на Мартин Лутър Кинг, Маргарет Мичъл, Бренда Лии. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/CNN
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B8_1996


 
Ден 2    10.06.17 / Атланта    
Закуска.     Целодневен обиколен тур на  Атланта с екскурзовод и посещение на студиото на  CNN  и 

музея „Светът на кока кола“, където можете да опитате различни продукти на компанията  
Кока Кола от целия свят. Обяд в Mary Mac ресторант. 
Нощувка в Атланта.  
 
Ден 3    11. 06.17/ Атланта     
Закуска.     Посещение на Конвенцията  на Ротари Интернешънъл.    
                     Откриване на РИ Конвенцията  и Къщата на приятелството 

 House of Friendship | 09:00-18:00 
 Opening Ceremony – first seating | 10:30-12:30 
 Opening Ceremony – second seating | 15:30-17:30 

Нощувка в Атланта.  

Ден 4   12.06.17/ Атланта       
 
Закуска.  Посещение на Конвенцията  на Ротари Интернешънъл.    
 
или свободен за разглеждане по интереси : 
В Атланта интересни да се посетят са: Родната къща на Мартин Лутър Кинг; Президентската 
библиотека и музеят на Джими Картър – 39-тия президент на САЩ; Къщата музей на Маргарет 
Мичъл авторката на „Отнесени от вихъра”; Покритият мост „Стовал Мил”; Паметник „Окмулгий”, 
Underground Atlanta - исторически комплекс за забавления и шопинг; ботаническата и 
зоологическата градина. 
 

Възможност за посещение на най-големият аквариум в западното полукълбо – аквариума 
Джорджия/ -  с опции за гмуркане и плуване с делфини/ 

 
Възможност за допълнителна еднодневна екскурзия с обяд :    
 

 Тематичен Парк   Stone Mountain                       Цена :  в зависимост от броя на туристите 
 

Или   По стъпките на Отнесени от вихъра     Цена :  в зависимост от броя на туристите 
 
Нощувка в Атланта.  
 
Важно :  За придружителите, и тези, които няма да присъстват на конвенцията на   12.06 и 
13.06.2017  ще предложим двудневен обиколен тур  :  Атланта – Клейтон/ имението Тара/  
Чарлстън  и други интересни места в Джорджия .  Програмата и цената ще бъдат предоставени 
допълнително в зависимост от проявения интерес и брой участници . 

 
 
 

http://www.riconvention.org/en/atlanta/house-friendship


ВАРИАНТ  1  ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНВЕНЦИЯТА 
 
Ден 5    13. 06.17 /  Атланта  
 
Закуска.         Посещение на Конвенцията  на Ротари Интернешънъл.    
 Нощувка в Атланта.    
Ден 6 – 14.06.17 / Атланта  Ню Йорк 
Закуска.         Посещение на Конвенцията  на Ротари Интернешънъл.    
 Участие в  празника за 100 г. Фондация Ротари  и Заключителната церемония    

 The Rotary Foundation’s 100th Birthday Party | session 1 | 12:00-13:30 | House of Friendship 
 The Rotary Foundation’s 100th Birthday Party | session 2 | 14:00-15:30 | House of Friendship 
 Breakout sessions | 13:00-16:30 
 Closing Ceremony | 17:00-19:00 

Трансфер до летището за вечерен полет до Ню Йорк . Трансфер до Манхатън. Настанявяне в хотел 
в Манхатън – централно разположен .      Skyline Hotel 3*                    Нощувка в Ню Йорк 

ВАРИАНТ  2 
 
Ден 5    13. 06.17 /  Атланта  Ню Йорк 
 
Закуска. Трансфер до летището за полет до Ню Йорк . Трансфер до Манхатън. Настанявяне в хотел 
в Манхатън – централно разположен .      Skyline Hotel 3*  
Нощувка в Ню Йорк 
 
Ден 6 – 14.06.17 / Ню Йорк 
Грандиозен, различен, уникален, този град е същинска империя, сътворена от цветове, светлини, 

небостъргачи и помпозност. Тук, човек се чувства малък и безсилен, но в същото време господар на 

света. Чувство, което не може да бъде пресъздадено,  трябва да го преживееш. 

  

 
Закуска .     Целодневен обиколен тур на Ню Йорк  с автобус и екскурзовод с включен ферибот до  

Статуята на Свободата , Уолстрийт , Сентръл парк , Юнион Скуеьр, Рокфелер център, Таймс скуеьр . 

Обяд в Bubba Gump ресторант. 

Нощувка в Ню Йорк. 

http://www.riconvention.org/en/atlanta/centennial-events
http://www.riconvention.org/en/atlanta/centennial-events
http://www.riconvention.org/en/atlanta/breakout-sessions


Ден 7 - 15.06.2017 / Ню Йорк 
 
Закуска .  Свободен ден за разглеждане на най-интересните туристически атракции в Ню Йорк: 

Емпайър Стейт Билдинг, Музеят на „Мадам Тюсо”, Небостъргачите на Ню Йорк, Музея 

Метрополитен, Гугенхайм, Музея на модерното изкуство, туристическа обиколка на студията на 

NBC, достъп до туристическите круизи по река Хъдсън, Медисън Скуеър Гардън и мн.др. 

Не пропускайте да посетите някои от най-известните мюзикъли поставяни в театрите на Бродуей - 

Мама миа! , „Чикаго” , “Фантомът на операта” ,  ”Малка нощна музика” и др 

Или да направите  круиз с вечеря . 

Нощувка в Ню Йорк. 

Ден 8 - 16.06.2017 /Ню Йорк    Маями  

Закуска. Трансфер до летище Нюарк за полет до Маями .Трансфер до хотела в Маями.  
Настаняване в хотел  – централно разположен  The Hall South Beach 3* .   
  

        
 
Свободно време с възможност за първи впечатления от известния като „Магическият град" 
Маями, разположен в  югоизточната част на американския щат Флорида, в област Маями-Дейд на 
река Маями. От неговото обявяване за град през 1896 г., Маями е нараснал значително, 
трансформирайки се в един от известните центрове на света, където хората могат да работят, 
живеят и почиват, докато се наслаждават на високия стандарт на живот.             Нощувка в Маями. 
 
Ден 9 - 17.06.2017 / Маями 
 
Закуска  Свободно време . Възможност за разходка по някои от най-известните плажове на Маями.    

15.00  - качване на кораба           19.00 Отплаване   .           Нощувка на круизния кораб.                                                                                             

 
Ден 10 - 18.06.2017  до   ДЕН  16 – 24.06.2017/ 7 нощувки  карибски круиз на кораб    MSC DIVINA 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Miami_Collage_20090326-2.png


  

 

CRUISE ITINERARY / Маршрут на круиза:   

 

Day Date Port Arrival Departure 

Sat 17/06/2017 Miami, United States - 19:00 

Sun 18/06/2017 Day at sea - - 

Mon 19/06/2017 Ocho Rios, Jamaica 10:30 17:00 

Tue 20/06/2017 Georgetown, Cayman Islands 09:00 16:00 

Wed 21/06/2017 Cozumel, Mexico 10:00 18:00 

Thu 22/06/2017 Day at sea - - 

Fri 23/06/2017 Nassau, Bahamas 12:00 18:00 

Sat 24/06/2017 Miami, United States 07:00 - 

 

Ден 16 - 24.06.2017 /  Маями София 

09.00 Слизане от кораба. Обиколка на Маями с автобус и екскурзовод .    

Разглеждане на финансовият и търговски център на града , на  района Саут биич с неповторимата 

архитектура на 20-ти век. Ще минем по знаменитата улица Оушън Драйв, ще видим дома на Версаче 

и къщите на други знаменитости, ще разгледаме Даунтаун  Маями, морското пристанище, Брикел 

авеню - улицата на банкерите, района на Малката Хавана и цялото разнообразие на този 

удивителен град.   



Трансфер до летището в Маями за  полет в 16 55 ч  до София през Франкфурт.  

Ден 17 - 25.06.2017    Франкфурт  - София  Кацане във Франкфурт в 08 05. Излитане за София в 10 
05.Пристигане на летище София в 13 15. 
 

ЦЕНА НА ЧОВЕК, НАСТАНЕН В ДВОЙНА СТАЯ:    4285  евро   

ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЕДИНИЧНА СТАЯ за 8 нощувки в хотелите :  950  евро 

ДОПЛАЩАНЕ ЗА КАЮТА КАТЕГОРИЯ FANTASTICA  - 50 евро на човек 

Важно :   Цена за  настаняване в тройна стая  и за самостоятелна  каюта са предмет на 

допълнително запитване. 

Цената  на пътуването е калкулирана при група от  30 човека , при курс 1 USD = 1.80 . При промяна 

на съотношението с повече от 0.03 лв. Туроператора си запазва правото да актуализира цената на 

пътуването. 

Цената е в евро на човек и включва: 

• Самолетен билет София- Атланта      Маями –София на авиокомпания Луфтханза 

•              Всички  летищни и горивни  такси към  20.10.2016; 

• Самолетен билет   Атланта – Ню Йорк  / без чекиран багаж, който се заплаща на летище /  

• Самолетен билет    Ню Йорк - Маями   / без чекиран багаж, който се заплаща на летище / 

• Трансфери летище-хотел-летище  както е описано в програмата; 

•             4/5  нощувки със закуски  в Атланта / в зависимост от варианта/   в хотел  Crowne Plaza   

Midtown 4* или подобен   

• Вечеря за Добре дошли  в Атланта 

•             трансфер  до конвенцията на РИ  за  откриването / ако няма шатъл от хотела/ 

•              Целодневна обиколка на Атланта  (с включен обяд)   

• 3/2  нощувки със закуски  в  Ню Йорк / в зависимост от варианта/    в хотел  Skyline Hotel 

3* или подобен 

•              Целодневна  обиколка на Ню Йорк   (с включен обяд)   

• 1 нощувка със закуска  в  Маями  в хотел The Hall South Beach 3* или подобен 

•             Полудневна  обиколка на Маями    

• Екскурзоводско обслужване на английски и превод на български от водача на групата; 

• Входни такси на посещаваните обекти по програмата; 



• 7 нощувки на обогатен пълен пансион  /закуска, обяд ,вечеря / на круизен кораб MSC 

DIVINA  в каюти категория BELLA  с балкон . 

•             пристанищни такси в размер на 120 евро. 

• Медицинска застраховка с покритие 30 000 евро ; 

• Водач преводач  

Пакетната цена не включва:        

• разходи от личен характер 

•   задължителни  бакшиши за екскурзовод и шофьор – мин. 10 щ.долара на човек на ден  

•            задължителни  бакшиши за  обслужващия персонал на кораба – 70 евро на човек      

•   допълнителните мероприятия  и екскурзии  

•   такса за участие в конгреса и ротарианските мероприятия 

•              чекиран голям  багаж  за полетите Атланта -Ню Йорк и Ню Йорк - Маями , който се 

заплаща на летището -  приблизително   25 usd  на куфар. 

•              виза за САЩ – 280 лв (към 20.10.2016 г.) - таксата се променя в зависимост от консулския 

курс на щатския долар, обявен от американско посолство; 

•       такса за обработка и подаване на документите за американска виза – 50 лв; 

         В цената на визата за САЩ е включена безплатна доставка на Задграничния    

            паспорт до офиса на куриерска служба „TNT Express”. Срещу доплащане от 10 лв  

           Задграничния паспорт може да бъде доставен на адреса, посочен от клиента.  

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:    

-          Задграничен паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на тръгване;  

-          1 бр.актуалнa снимкa с размери 50/50 мм (в дигитален формат на преносител - диск или 

флаш-памет - до 200-240 килобайта);  

-          банкова сметка - извлечение или банкова референция;  

-          документи за недвижима собственост;  

-          служебна бележка от местоработата - за заемана длъжност, отпуск и месечно трудово 

възнаграждение; 

-          документ от пенсионното (за пенсионери);  

-          ако сте собственик (съдружник) на ЕТ, АД, СД, ООД – фирмено решение и актуално 

състояние на фирмата; служебна бележка от Данъчна служба за липса на данъчни задължения; 



-          брачно свидетелство;  

-          удостоверения за раждане на кандидата и на неговите деца. 

 

Разписание на полетите:  

LH1429 09JUN  SOFFRA   0640 0805 
LH 444 09JUN  FRAATL    1020 1425 
LH 463 24JUN  MIAFRA    1655 0805+1 
LH1426 25JUN  FRASOF   1005 1315  
 
Начин на плащане: 
 

·         депозит – 1000 евро   при записване  до 01.12.2016  Депозитът е невъзвращаем. 
·         доплащане  на пълната сума  до 31.03.2017 

разплащането може да се направи в брой или по банков път в лева   .  
 

 

ПРОГРАМАТА СЕ ОРГАНИЗИРА  ОТ : 

 

 

 

 

 

СМАРТ ТРАВЕЛ ООД          ПТM ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД     

София 1000, бул „ Витоша” 53                                София 1463, ул. Княз Борис 1, 42 А 

Тел: 986 09 88, 986 09 66        Тел: 951 69 75; 0888 642622,  951 5953 

www.smarttravel.bg          www.ptmitourism.com   

E-mail: info@smarttravel.bg                      Е-mail:info@ptmitourism.com 

За контакт: ДРАГОМИР ЛАЗАРОВ 0887 983375                МАРИЯ ПИГУЛЕВА  0888506477 

Ротари Клуб София Сити               Ротари Клуб София Сердика 

E-mail: dragomirlazarov@gmail.com                    E-mail: maria.piguleva@gmail.com  

   

http://www.ptmitourism.com/
mailto:info@smarttravel.bg
mailto:dragomirlazarov@gmail.com
mailto:maria.piguleva@gmail.com

