
 
 София 1408, бул. Витоша 156, ет.1 
         02/951 61 49; 0882 345 555       
           office@profitravel.bg  
        www.profitravel.bg  

 

ГРУПОВА ЕКСКУРЗИЯ                                     
АВСТРАЛИЯ И НОВА ЗЕЛАНДИЯ 

СИНГАПУР, МЕЛБЪРН, ДВАНАДЕСЕТТЕ АПОСТОЛА, ДОЛИНАТА ЯРА, 
КЕРНС, ГОЛЕМИЯТ БАРИЕРЕН РИФ, КУРАНДА, СИДНИ,  

ЕЗЕРОТО ТЕКАПО, КУИНСТАУН, РОТОРУА, ОКЛАНД 
 

21 дни / 17 нощувки 
15 ноември 2020 – 05 декември 2020 

 

Отстъпка 400 лв за ранно записване до 15.05.2020! 

 
Предимства да изберете програмата на ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР: 

✓ Професионално изготвен маршрут с идеално съчетание на най-интересните места от 
Австралия и Нова Зеландия; 

✓ За комфортно пътуване настаняването е само в хотели 4* и 5* с централно местоположение; 

✓ Стоп и нощувка в Сингапур за облекчаване на дългите полети; 

✓ Включена целодневна екскурзия по протежението на Големия Океански път – панорама към 
една от най-интересните природни забележителности на южния бряг; 

✓ Включен полудневен тур до долината Яра с дегустация на австралийски вина и обяд; 

✓ Включена целодневна екскурзия с обяд на луксозен катамаран, предлагаща един специален ден 
за шнорхелинг в Големия Бариерен Риф; 

✓ Включена целодневна екскурзия до Куранда, тропическата джунгла на Австралия с панорамен 
влак, кабинков лифт и включен обяд; 

✓ 4 нощувки в Сидни, най-красивият град в Австралия; 

✓ Възможност за посещение на скалата Айерс Рок - истинско приключение и незабравимо 
преживяване в Австралийската пустиня; 

✓ Круиз по езерото Уакатипу в Куинстаун с включена вечеря в автентична ферма; 

✓ Възможност за посещение на националния природен парк Фиордланд и красивия фиорд 
Милфорд Саунд на Южния остров на Нова Зеландия; 

✓ Включено разглеждане на цветните и горещи геотермалните извори Уай-о-тапу; 

✓ Включено посещение на маорско кулутрен център с програма и вечеря в Роторуа; 

✓ Включено посещение на известните пещери със светещи червеи –  Уайтомо; 

✓ Включени 2 нощувки в Окланд - „Градът на платната“ в Нова Зеландия; 

✓  Без такса за обработка на документите за австралийска и новозеландска виза! 

✓  Специален бонус-изненада по време на пътуването! 

mailto:office@profitravel.bg
http://www.profitravel.bg/
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Нашето пътешествие започва със Сингапур, градът-държава, смятан за най-чистият и 
зелен полис в Азия. Островът-градина, Страната на орхидеите, Азиатската Швейцария, 
Територия на вежливите хора - това са част от етикетите за Сингапур, очарователен със 
своята смесица от модерни небостъргачи, шопинг центрове и екзотични ботанически градини.  

Австралия е континент, който винаги присъства в туристическите каталози като скъпа 
дестинация заради голямата си отдалеченост от европейския континент, което неминуемо 
поражда желанието да бъде видяна и разгледана, сравнена с филмите и книгите, разказващи за 
тази удивителна дестинация. Много маршрути могат да се предложат на туристите, но ние 
сме подбрали от всички тях този, който ще Ви даде най-пълна представа за природата и хората 
на Австралия. Операта в Сидни и Големият Бариерен Риф, живописният Кернс и тропическата 
джунгла на Австралия, красивият Мелбърн, възможност за посощение на величествената скала 
Улуру в пустинята, среща с аборигените и днешните жители на континента – всичко това ще 
очертае Австралия за Вас в цялото й разнообразие. 

Първото, което видели древните маори, когато се приближавали до непознатите острови 
били облаците, надвиснали над планинските върхове, затова я нарекли Аотеароа или „Страната 
на дългия бял облак“. Днес Нова Зеландия впечатлява с неземно красивата и непокътната 
природа, живописните гледки и покоряващата култура на маорите. Малка, отдалечена и слабо 
населена, тя предлага на пътешествениците величествени планини, гъсти гори и дълбоки 
глетчерно-сини езера, великолепни храна, вино и незабравими приключения... 

Предлагаме Ви да изживеем всичко това заедно! 
 

П Р О Г Р А М А  
 

Ден 1, 15.11.20, неделя, София – Доха 
Отпътуване от летище София с полет на Qatar Airways за Доха в 12:25. Кацане в Доха в 

18:15. Продължение за Сингапур в 20:30. Храна и нощувка в самолета. 
Ден 2, 16.11.20, понеделник, Доха – Сингапур  
Пристигане в Сингапур в 09:15 местно време (6 часа 

напред спрямо България). Време за освежаване и 
аклиматизация. Полудневна панорамна обиколка на 
Сингапур с посещение на Ботаническата градина с 
градината на орхидеите, разглеждане отвън на сградата на 
Парламента, фото-стоп при Мерлион, символа на града. Ще 
видите също луксозния хотел Raffles с над 140-годишната си 
история, цветните и оживени китайски квартал и „Малката 
Индия“, пристанището със своите хотели, казина и заведения. Настаняване в Hotel Jen 
Orchardgateway Singapore 4*, разположен на главната търговска улуца с многобройни бутици 
и сгради – Орчард Роуд.  

Вечерта имате възможност за самостоятелно посещение на известната панорамна 
платформа на хотел Marina Bay Sands, откъдето се открива 360-градусова гледка към цял 
Сингапур и наблюдаване на шоуто „Звук и светлина”, което се провежда на централната 
променада край пристанището. Друг акцент на града са градините Gardens by the bay с 

https://www.hoteljen.com/singapore/orchardgateway/about/
https://www.hoteljen.com/singapore/orchardgateway/about/
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техините гигантски Супердървета, които също предлагат своето уникално музикално и 
светлинно преживяване. Нощувка.  

Ден 3, 17.11.20, вторник, Сингапур – Мелбърн           Закуска 
Закуска и свободен ден за почивка и самостоятелно 

разглеждане на Сингапур. Освобождаването на стаите е до 12ч. 
на обяд. Свободно време за самостоятелна разходка, обяд и 
пазаруване. Можете да посетите новите тропически градини 
на Сингапур, разположени непосредствено до брега на 
залива и предлагащи огромно разнообразие от красиви 
екзотични растения. Наблизо е разположена и друга голяма 
атракция на града – Singapore flyer – второто по височина 

виенско колело в света (165м). 
Вечерта трансфер до летище за полет в 23:40 от Сингапур до Мелбърн с австралийския 

превозвач Qantas Airways. Нощувка в самолета.  
Ден 4, 18.11.20, сряда, Мелбърн        
Пристигане на летище Мелбърн в 10:15 местно време 

(9 часа напред спрямо България). Време за освежаване и 
аклиматизация. Полудневна панорамна обиколка на града 
с разглеждане на основните забележителности: 
Парламента, площада Федерейшън, първата жп гара в 
Австралия отворена и до днес – Flinders Station, Катедралата 
St. Paul, градините Карлтон с красивата сграда на 
изложбения център Royal Exhibition Building, тенис 
кортовете на Australia Open и много други. Включено 
посещение на градините Фицрой с Къщата на капитан Кук 
и Мемориалния храм. Настаняване в хотел Mantra on Russell 4*, централно разположен. 
Нощувка. 

Ден 5, 19.11.20, четвъртък, Мелбърн – Големият Океански път – Мелбърн     Закуска  
След закуска целодневна екскурзия по 

продължение на Големият Океански път. 
Криволичещият крайбрежен път е най-големият 
военен мемориал в света и предлага вдъхновяващи 
гледки към бреговата ивица, където се разбиват 
бурните води на Южния индийски океан и придават 
причудливи форми на високите варовикови скали. 
Ще посетите забележителната скална формация 

„Дванадесетте апостоли“ – сбор от вече само 8 самостоятелни скални къса, които някога са 
били свързани с континента преди хиляди години ерозия да ги отдели и разруши. Ще се 
разходите на пясъчния плаж на тясната клисура Loch Ard Gorge, която ще ви очарова с 
драматичната си история. Неслучайно районът на Порт Кембъл е известен като „Брега на 
корабокрушенеца“. Връщане в Мелбърн. Нощувка. 

Ден 6, 20.11.20, петък, Мелбърн – долината Яра – Мелбърн       Закуска, Обяд 
Закуска. Полудневна екскурзия до живописната 

долина Яра – един от световнопризнатите райони за 
отглеждане на лозя и дом на над 80 винени изби. Очаква ви 
тур из смайващи пейзажи на безкрайни лозови масиви и 
романтични природни кътчета. Включена е дегустация на 
висококачествени австралийски вина и обяд. 

Следобяд свободно време за самостоятелно разходка 
в красивия Мелбърн, определян като един от най-добрите 
градове за живеене в света –  възможност за качване на 

https://www.mantraonrussell.com.au/
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кулата Еурека, посещение на избрани музеи и галерии или разходка край реката Яра. 
Нощувка.  

Ден 7, 21.11.20, събота, Мелбърн – Кернс                Закуска  
Закуска в хотела и трансфер до летището за полет до Кернс. Пристигане на 

североизточното крайбрежие, посрещане и трансфер до центъра на града, свободно време за 
обяд (Кернс е 1 час назад спрямо Мелбърн). Именно от Кернс започват морските пътешествия до 
Големия Бариерен Риф – уникалната коралова формация, простираща се на 2 900 кв. км и 
включваща над 2 500 отделни рифа. Настаняване в хотел  Hilton Cairns 5* разположен на 
крайбрежието. Нощувка.  

Ден 8, 22.11.20, неделя, Кернс – Големият Бариерен Риф – Кернс         Закуска, Обяд  
Целодневна екскурзия до Големия Бариерен Риф 

с луксозен 32-метров ветроходен катамаран. 
Програмата за деня включва посещение на уникалния 
пясъчен остров Michaelmas Cay сред Големия Бариерен 
Риф,  гмуркане с 
шнорхел, маска и 
неопренов костюм 
(включено в цената), 

разглеждане на удивителния морски свят от специална лодка 
с местен специалист (включено в цената), ексклузивен обяд на 
борда и още изненади. Време да се насладите на един 
наистина удивителен ден. Връщане в Кернс, свободно време 
за вечеря и нощувка.  

Ден 9, 23.11.20, понеделник, Кернс – Куранда – Кернс            Закуска, Обяд 
Целодневна екскурзия до Куранда с автобус и 

панорамен влак сред гъстата тропическа гора. Разходка и 
свободно време за шопинг в многобройните арт-
магазинчета на градчето. Обяд с барбекю на бюфет в 
местен ресторант. Ще посетите специално представление 
на местните аборигени, ще видите демонстрация на 
хвърляне на бумеранг и ще се срещнете отблизо с малко 

кенгуру, коала, динго в парка за диви животни. Връщане в Кернс с кабинковия лифт Skyrail 
само метри над короните на високите дървета, част от една от най-старите оцелели 
тропически гори в света. Нощувка.  

Ден 10, 24.11.20, вторник, Кернс – Сидни                                Закуска 
Закуска и трансфер до летището за полет до Сидни, столицата на щат Нов Южен Уелс, 

разположен в един от най-красивите естествени заливи в света. Кацане и трансфер за 
настаняване в хотел The Tank Stream 4*, централно разположен.  

Сидни очарова със своята красота и многообразие, той е един от най-космополитните 
градове на Австралия, където съжителстват хармонично над 120 националности. Свободно 
време за вечеря и първи впечатления от града. Нощувка.   

Ден 11, 25.11.20, сряда, Сидни                             Закуска 
След закуска полудневна панорамна обиколка на най-

красивия град на Австралия с разглеждане на основните 
забележителности: Рокс – най-старата част на Сидни, където 
първите заселници са построили къщите си, известният мост 
Харбър, Мисис Маккари Чеър, прочутата Опера на Сидни, 
модерният пристанищен квартал Дарлинг Харбър и други. 
Пътувайки през търговския център на Сидни, ще  видите 
Чайна Таун и Кингс Крос – квартали, популярни с многото 

си заведения и нощен живот. Турът продължава по протежението на многобройните заливи 

https://www3.hilton.com/en/hotels/queensland/hilton-cairns-CRNHITW/index.html
https://www.oceanspirit.com.au/michaelmas-cay-map-location
https://www.stgileshotels.com/hotels/australia/sydney/the-tank-stream/
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и през елитни жилищни квартали на Сидни, и включва фото-стоп при легендарния 
сърфистки плаж Bondi Beach. 

Връщане в хотела и свободен следобяд за 
самостоятелна разходка в града. Възможност за изкачване 
на Кулата на Сидни, която предлага 360-градусова гледка 
към града и залива, посещение на Аквариума и 
Зоологическата градина или разглеждане на 
многобройните музеи в града. По желание може да се 
насладите на залива на борда на някой от разнообразните 
круизи или да се посветите и на приятна разходка из 
красивите паркове и пешеходните променади около 
Операта и Дарлинг Харбър. Сидни предлага множество възможности за развлечение. 
Нощувка. 

Ден 12, 26.11.20, четвъртък, Сидни / Улуру                                   Закуска 
Свободен ден за почивка и самостоятелна разходка и потапяне в неповторимата 

атмосфера на Сидни с възползване от многобройните предложения за културни развлечения 
и отдих в града – разглеждане на колекцията от аборигенско изкуство в Австралийския музей 
на Сидни, обиколка на Операта на Сидни отвътре, при желание посещение на вечерно 
представление в нея, пазаруване в оживените търговски центрове и артистични пазари на 
града, посещение на известния плаж Бондай или най-посещавания от местните плаж Менли. 

По желание включване към Двудневна 
екскурзия до Айерс Рок, едно истинско приключение 
и незабравимо преживяване Австралийската пустиня. 
Екскурзията включва: трансфер до летище за 
директен полет в 09:55 от Сидни до Айерс Рок, 
разположен в средата на континента. Пристигане в 
пустинята в 12:00 (7 часа и 30 минути напред спрямо 
България), посрещане и трансфер до Desert Gardens 
Hotel 4*. След настаняване и кратко освежаване 

отпътуване от хотела за следобеден тур до скалата Улуру с присъединяване към сборна група 
с екскурзовод на английски език. Улуру e най-известната скала в Австралийската пустиня - 
загадъчна и всяваща и досега респект с мощното си енергийно излъчване. Вечерта 
наблюдаване на залеза над Улуру. Територията на Айерс Рок или Улуру е свещена за 
местните аборигени и е особено въздействащо да се наблюдава смяната на цветовете на 
скалата при залез слънце. Връщане в хотела, свободно време за вечеря в заведенията на 
комплекса и нощувка.   

Ден 13, 27.11.20, петък, Сидни/ Улуру-Ката Тюта                                Закуска 
Свободен ден в Сидни за самостоятелна разходка в красивия град.  
За записаните по желание към екскурзията 

до Айерс Рок програмата за деня включва: ранно 
ставане и отпътуване с автобус до другата не по-
малко уникална скална формация Ката Тюта, 
разположена на около 40 км западно от Улуру. 
Наблюдаване  на изгрева над скалния масив, 
наричан още Олгас или „40-те глави“ и разходка 
наоколо. Включена пикник-закуска на открито. 
Разходка до каньона сред скалния масив с английско говорящ гид, който ще Ви запознае с 
историята и образуването на скалната формация Ката Тюта.  

Трансфер до летище за обратен полет до Сидни в 12:35. Пристигане в Сидни в 17:10 и 
трансфер до хотел The Tank Stream 4*. Свободно време в Сидни. Нощувка.  

 

https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel
https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel
https://www.stgileshotels.com/hotels/australia/sydney/the-tank-stream/
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Ден 14, 28.11.20, събота, Сидни – Крайстчърч – езеро Текапо       Закуска 
Закуска и трансфер до летище в Сидни за полет до Крайстчърч, разположен на Южния 

остров на Нова Зеландия. (Часовниците в Нова Зеландия са 11 
часа напред спрямо България). Посрещане в Крайстчърч и 
отпътуване за езерото Текапо (разстояние 222 км, време около 
3 ч). По пътя се минава през най-плодородната част на 
Южния остров и през най-красивите ливади, изпълнени със 
стада от овце и елени. Пристигане на езерото Текапо, което 
ще ви смае с девствената си красота – яркосините води на 
езерото заобиколени от цъфнали лупини. При ясно време 
се вижда величественият Маунт Кук, най-високият връх в 
Нова Зеландия (3754 м). Настаняване в хотел Peppers Bluewater Resort 4*+. Нощувка. 

Ден 15, 29.11.20, неделя, езерото Текапо – Куинстаун                    Закуска, Вечеря 
Отпътуване за Куинстаун (разстояние 256 км, време 

около 3 ч и 30 мин). Куинстаун е най-известният планински 
курорт на Нова Зеландия, разположен на брега на езерото 
Уакатипу. Градът с царственото име с право се счита за един 
от най-красивите в „Земята на кивитата”. По пътя се 
посещава миньорското градче Ароутаун, запазило 
викторианския си стил от времето на „Златната треска”. 
Пристигане в Куинстаун 
и настаняване в хотел 

Rydges Lakeland Resort 4*.  
Вечерта круиз по езерото Уакатипу с ретро-параход 

и включена вечеря в автентична ферма, разположена на 
брега на езерото. Тук ще се запознаете с майсторството на 
фермерите при отглеждането и стригането на овце, както 
и ще опитате най-вкусното печено агнешко. Връщане в 
Куинстаун и нощувка.  

Ден 16, 30.11.20, понеделник, Куинстаун / Милфорд Саунд            Закуска 
Свободен ден в Куинстаун за разходка в градчето и около езерото или изкачване с лифт 

до близкия хълм, откъде се открива прекрасна гредка към околността.  
По желание - Целодневна екскурзия до фиорда 

Милфорд Саунд, разположен на около 290 км от Куинстаун. 
Пътят до фиорда очарова с красива симбиоза от девствени 
гори, кристалносини глетчери, назъбени върхове, буйни 
водопади и зелени поляни. Круизът ще Ви позволи да се 
докоснете до една от най-непокътнатите природи на нашата 
планета. Включен обяд. Връщане обратно до Куинстаун. 
(Екскурзията се провежда с международна сборна група на 

английски език и зависи от метеорологичните условия). Нощувка.  
Ден 17, 01.12.20, вторник, Куинстаун – Роторуа                Закуска, Вечеря 
Ранна закуска и трансфер до летището за полет до Роторуа, разположен на Северния 

остров на Нова Зеландия. Лети се с авиокомпания Air New 
Zealand. Роторуа е прочут със своите гейзери, езера с 
бълбукаща кал и се счита за център на културата на 
маорите. Посещение на Wai-o-tapu – смятан за най-
големият, цветен и разнообразен геотермалния парк в 
Нова Зеландия, формиран от хиляди години вулканична 
и геотермална дейност.  

https://www.peppers.co.nz/bluewater/
https://www.rydges.com/accommodation/new-zealand/queenstown-resort/
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Настаняване в Millennium Hotel 4*. Свободно време за почивка.  
Вечерта посещение на център на маорски културен 

център разположен на територията на геотермален парк. 
Възможност да видите най-големия гейзер в южното 
полукълбо „Похуту“ и да 
наблюдавате рядката птица 
киви. Ще се запознаете с 
културата на маорите и техните 
занаяти, ще наблюдавате 

демонстрация на традиционни изкуства и маорския танц 
„хака”. В програмата е включена вечеря приготвена в 
традиционен „ханги” стил. Връщане в хотела. Нощувка. 

Ден 18, 02.12.20, сряда, Роторуа – Окланд                  Закуска 
Отпътуване за Окланд – най-големият град на Нова Зеландия (разстояние 228 км).  
По пътя посещение на известните пещери със светещи червеи –  „Уайтомо“. Разходка 

с лодка ще ви отведе в магическия свят на хилядите животинки, които излъчват мека 
луминесцентна светлина. Пристигане в Окланд и настаняване в хотел The Heritage Auckland 
4*, централно разположен. Свободно време за вечеря и нощувка.  

Ден 19, 03.12.20, четвъртък, Окланд                                                                   Закуска  
След закуска панорамна обиколка на Окланд, „Градът 

на платната“ с най-известните му забележителности: 
Мемориалният Обелиск, Катедралата, Музеят на Окланд 
(само отвън), Градският театър, живописният квартал Парнел 
Вилидж и Кулата на Окланд (отвън). Следобяд свободно 
време за самостоятелна разходка в града. Можете да посетите 
музея на историята на маориет, да се разходите по 
крайбрежната промендата изпъленена със заведения, да 
направите разходка с платноходна яхта или винен тур. Нощувка. 

Ден 20, 04.12.20, петък, Окланд – Доха                            Закуска 
Свободно време до обяд за последна разходка в града. Трансфер до летище за полет на 

Qatar Airways до Доха в 16:15 - най-дългият полет в маршрута. Нощувка и изхранване в 
самолета. 

Ден 21, 05.12.20, събота, Доха – София 
Кацане на летище Хамад в Доха в 00:20. За вашия комфорт по време на престоя е 

включено настаняване в салон Oryx на летище, където можете да се възползвате от лек бюфет, 
напитки, душовете, стая за почивка. Продължение за София в 07:10. Кацане в София в 11:25.  

Край на програмата.  

 

Цена на човек в двойна стая: Стандартна цена 
Промо пакет  
до 15.05.2020 

Цена на основен пакет на човек в двойна стая  
при група от 15 – 20 туристи 

 12 390 лв  11 990 лв 

Цена на летищни такси * 1 470 лв 1 470 лв 

ОБЩА ЦЕНА НА ПЪТУВАНЕТО 13 860 лв 13 460 лв 

 
      Общата цена на пътуването включва: 

 Самолетни билети София–Доха–Сингапур и Окланд–Доха–София с Qatar Airways с 
включени летищни такси; 

 Самолетен билет Сингапур-Мелбърн–Кернс–Сидни-Крайстчърч и Куинстаун-Роторуа с 
включени летищни такси; 

https://www.millenniumhotels.com/en/rotorua/millennium-hotel-rotorua/
https://www.heritagehotels.co.nz/heritage-auckland
https://www.heritagehotels.co.nz/heritage-auckland
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 17 нощувки със закуски, както следва: 
- 1 нощувка със закуска в Hotel Jen Orchardgateway 4* в Сингапур; 
- 3 нощувки със закуски в хотел Mantra on Russell 4* в Мелбърн; 
- 3 нощувки със закуски в хотел  Hilton Cairns 5* в Кернс; 
- 4 нощувки със закуски в хотел The Tank Stream 4* в Сидни; 
- 1 нощувка със закуска в Peppers Bluewater Resort 4*+ на езерото Текапо; 
- 2 нощувки със закуски в Rydges Lakeland Resort 4* в Куинстаун; 
- 1 нощувка със закуска в Millennium Hotel 4* в Роторуа; 
- 2 нощувки със закуска в хотел The Heritage Auckland 4* в Окланд; 

 3 обяда (в долината Яра, сред океана при Големия Бариерен Риф и в местен BBQ ресторант 
в Куранда);  

 2 вечери (в автентична ферма на брега на езерото Уакатипу в Куинстаун и традиционна 
маорска вечеря „ханги” в Роторуа);  

 Всички трансфери, обиколки и екскурзии, описани в програмата с туристически  
автобус, съобразен с броя на групата;  

 Входни такси на посещаваните обекти;  

 Местно екскурзоводско обслужване; 

 Ползване на салон Oryx на летище Хамад навръщане; 

 Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на ЗАД „Армеец” за лица до 70 г. за 
застрахователна сума 15 000 евро и покрити основни рискове (вижте приложените към 
програмата Общи условия на ЗАД „Армеец”);  

 Професионален водач от ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР; 

 Подробна предварителна туристическа информация на български език за Австралия, 
Нова Зеландия и Сингапур.   

 
* Летищните такси към момента на публикуване на офертата (31.01.2020) са в размер на 1370 
лв на човек и се фиксират към датата на доплащане 31.07.2020, поради честата им 
променливост! 
 

Общата цена на пътуването не включва:  

 Двудневна екскурзия до Айерс Рок, включваща самолетен билет Сидни – Айерс Рок – 
Сидни,  1 нощувка със закуска в хотел Desert Gardens Hotel 4* в Айерс Рок, програма в 
Айерс Рок с посещение на скалните формации Улуру и Ката Тюта по залез и изгрев слънце, 
включена пикник-закуска, трансфери и местно екскурзоводско обслужване на английски 
език: 1690 лв на човек. Цената на екскурзията е актуална към 31.01.2020 и зависи от цената на 
полета Сидни – Айерс Рок – Сидни към момента на резервиране! При потвърждение на 
екскурзията до Айерс Рок се изисква нейното пълно плащане, като след издаването на 
самолетните билети те не подлежат на промяна или връщане. При минимум 10 записани лица се 
осигурява водач от Профи Травъл. 

 Целодневна екскурзия до Милфорд Саунд, Нова Зеландия (сборна група на английски език; 
тръгване около 7ч. - връщане около 20ч.; включен обяд; провеждането зависи от метеорологичните 
условия; при минимум 15 записани лица се осигурява водач от Профи Травъл): 265 лв на човек;   

 Такса обслужване на местни екскурзоводи и шофьори – 130 лв на човек; 

 Такса разрешително за посещение за Нова Зеландия и туристическа такса: 55 лв на човек; 

 Доплащане за единична стая: при запитване;  

 Допълнителни лични разходи и напитки по време на хранене; 

 Доплащане за застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на ЗАД „Армеец” за лица 
над 70 до 80 г. за застрахователна сума 15 000 евро и покрити основни рискове: 50 лева на 
човек; 

https://www.hoteljen.com/singapore/orchardgateway/about/
https://www.mantraonrussell.com.au/
https://www3.hilton.com/en/hotels/queensland/hilton-cairns-CRNHITW/index.html
https://www.stgileshotels.com/hotels/australia/sydney/the-tank-stream/
https://www.peppers.co.nz/bluewater/dining/
https://www.rydges.com/accommodation/new-zealand/queenstown-resort/
https://www.millenniumhotels.com/en/rotorua/millennium-hotel-rotorua/
https://www.heritagehotels.co.nz/heritage-auckland
https://www.ayersrockresort.com.au/accommodation/desert-gardens-hotel
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 Застраховка отмяна на пътуване и прекъсване на пътуването по неотложни, независещи от 
клиента причини – по желание и при записване; 
Визи:  

Визов режим за Австралия за български граждани: кандидатстването става по 
електронен път без да се изпращат документи или паспорти до австралийско консулско 
представителство. Попълването на формуляра ще бъде направено от ПРОФИ ТРАВЪЛ 
ЦЕНТЪР. При записване ще получите подробна информация за всички документи и 
процедурата за получаване на туристическа виза за Австралия. 

Считано от 1 октомври 2019 г. всички граждани от държави, освободени от изискването 
да притежават виза за краткосрочен престой в Нова Зеландия (сред които и България), 
следва да притежават предварително електронно разрешение за пътуване (New Zealand 
Electronic Travel Authority - NZeTA). От същата дата се въвежда и заплащане на туристическа 
такса (International Visitor Conservation and Tourism Levy - IVL).  

За посещението на Сингапур не се изисква виза, страната се посещава с международен 
паспорт с валидност 6 месеца от датата на връщане.  

Важно! 

 Цената на екскурзията е валидна при група от минимум 15 човека; 

 Краен срок за събиране на група от минимум 15 туристи: 29.05.2020; 

 Необходими документи за записване: копие от валиден задграничен паспорт (минимум 6 
месеца от датата на връщане), попълнен договор на ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР и депозит от 
3000 лв на човек; 
 Второ плащане от 3000 лв: 26.06.2020; 

 Пълно плащане на цялата сума с допълнителните екскурзии: 31.07.2020; 

 Профи Травъл не носи отговорност при отказ на виза за Австралия и Нова Зеландия; 

 Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат предварително в офиса ни в деня на 
доплащането;   

 В повечето хотели по програма настаняването е след 14:00, а освобождаването на стаите - 
до 10:00 ч.    

 Плащането става в брой, с кредитна карта в офисите на фирмата или по банков път: 
"ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК, гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 
А, IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40, BIC: RZBBBGSF. 

 За посещението на Австралия и Нова Зеландия няма задължителни ваксини. 

 Смяната на посочените хотели с подобни от същата категория не се счита за значителна 
промяна на програмата. 

  

Цените са изготвени при курс 1 AUD = 1,20 лева, 1 NZD = 1,16 лева и 1 SGD = 1,31 лева, и при 
увеличение на валутния курс с повече от 3%, Профи Травъл Център си запазва правото да промени цената 
към момента на доплащане, който е 31.07.2020.  

Профи Травъл не носи отговорност при смяна на часовете на полетите от страна на превозвача. 
За допълнителните мероприятия, като отделна част и невлизащи в Общата пакетна цена, Профи 

Травъл Център не носи отговорност. Те се провеждат изцяло по желание и на собствена отговорност от 
страна на записалите се клиенти. Профи Травъл Център ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на 
туроператор» при ЗАД «Армеец» с адрес на управление гр. София, ул. Стефан Караджа 2. 


