
Уведомително писмо – декларация до родители/настойници/попечители/лица, които 

полагат грижи за дете 

 

До г-н/г-жа.................................................................................................................................................................... 
родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) 
Предлагаме Ви: 
1. Оферта (програма) за  туристически пакет 
2. Декларация за съгласие за участие на детето/ученика в туристическото пътуване 
3. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на туристическото пътуване. 
Оферта (програма) за пътуването: 
Период: 29.08 – 08.09.2022 г. 
1. Групата пътува по маршрут София - Ловеч -  Плевен - София; 
1.1. Начален пункт - час и място на тръгване  площад Александър Невски в  08,30 часа; 
1.2. Краен пункт – очаквано време на пристигане във Плевен около 16,00 часа; 
1.3. Час и място на тръгване от крайния пункт: Плевен около 14,00 часа; 
1.4. Очаквано време на пристигане в крайния пункт: площад Александър Невски около 18,00 часа в светлата 
част на денонощието; 
2. Настаняване на групата/брой нощувки: 11 нощувки в  „Орбита Палас Хотел“ *** в гр. Плевен 
3. Хранене на групата: в ресторанта на „Орбита Палас Хотел“ *** в гр. Плевен , 10 пълни пансиона. 
4. Транспортът ще се осъществи с категоризиран автобус. 
 
5. Децата/учениците са застраховани със застраховка „Евроинс“ АД – клон София, ул. Христофор Колумб 43; 
„Отговорност на туроператора“ и „Злополука при туризъм и спорт в България“.  
 
6. Пътуването е организирано от туроператор „БГ ТРАВЕЛ 2009“ ООД, гр. София, ж.к. Овча Купел, ул. Маестро 
Кънев 60 А/адрес на управление/, със седалище гр. Перник, ул. Бачо Киро 23А, представлявано от Милена 
Георгиева Стойнева – Управител. 
Притежаващ удостоверение за регистрация № РК-01-6486 от 29.01.2010 г., със застраховка “Отговорност на 
туроператора” в „Евроинс“ АД – клон София, застрахователна полица № 065 0000108/ 015 от 25.02.2022, 
валидна до 25.02.2023 г. 
 
7. Цена: 595.00 лева (петстотин деветдесет и пет  лева) на човек и включва: 
 
7.1. Цената включва: 10 пълни пансиона /нощувка, закуска, обяд и вечеря/ с изхранване в ресторанта на 
хотела; медицинска застраховка; транспорт с категоризиран автобус от и до София; ползване на външен 
басейн, ако метеорологичните условия позволяват; зала в хотела. 
 
7.2. Цената не включва: Екскурзия до Козлодуй – 20,00 лв. с включено посещение на корабът „Радецки“+ 
транспорт + входна такса + екскурзоводско обслужване и беседа / с предварителна заявка/; Входни такси:  
Ловеч – „Етногрфаски комплекс“ – 2.00 лв.; Музей „Васил Левски“ – 2.00 лв.; Крушунски водопади – 2.00лв; 
Деветашка пещера – 2.00 лв.; Плевенска панорама –3.00 лв.; Исторически музей – Плевен – 1.50 лв.; 
дискотека по предварителна заявка – 2.00 лв. на дете на вечер 
 
8. Плащания:  
             - 30% депозит при подписване на декларацията и сключване на договора 
             -  доплащане до 7 дни преди мероприятието 
 
9. Децата трябва да носят: .......................................................... 
 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА, ОФЕРТАТА И 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО – ДЕКЛАРАЦИЯТА! 

 

Дата…………………..                                                                                                                  Подпис…………………… 


