
 

ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА - ЛЯТО 2019 

14 май – 22 октомври  

8 дни/7 нощувки 
 
 

 

Цена от: 

586 euro 

 

 

Програма : 

 

Ден първи 

Пристигане в Палма де Майорка, шатъл трансфер и настаняване в избрания от Вас хотел. 

Нощувка.  

 

 

 

Ден втори - ден седми 

Ще имате възможност да се насладите на безкрайни слънчеви плажове и вълнуващи 

разходки. Не пропускайте да посетите столицата Палма сити - един от най-

очарователните испански градове! Опознайте острова самостоятелно или чрез 

организираните за вас екскурзии, за да останете в плен на приказни заливи и 

удивителни природни картини; за да видите изумителни пещерни образувания и 

колоритни селища; за да обогатите престоя си с впечатляващи вечерни шоу-спектакли 

...  А любителите на нощния живот, нека не забравят, че са попаднали на точното 

място! 

 

 

 

Ден осми 

Предстои освобождаване на хотела, свободно време и подготовка за шатъл трансфер до 

летище Палма Де Майорка. Пристигане на летище София. 

 

 

 

 

 

 

 



Цената включва : 
* Самолетен билет с полет София – Палма Де Майорка – София с включени летищни 

такси 103 евро за възрастен/дете към дата 23.01.2019г. 

* Трансфер: летище-хотел-летище (шатъл). 

* Настаняване за 7 нощувки според избраната от вас система. 

* Медицинска застраховка за целия период на пътуване с лимит на отговорност 10 000 

евро 

 

 

 

Цената не включва : 
* Горивна такса. 

*Доплащане за застраховка за възрастни от 70 г. до 85г.: 8,20 евро за 8 дни.  

* Градска такса, която се заплаща при настаняване: 

за 4-звездни супериор и 5-звездни делукс хотели и апартаменти: около 2 евро на човек 

на ден 

за 3-звездни супериор и 4-звездни хотели и апартаменти: около 2 евро на ден на човек 

на ден 

за 1,2 и 3-звездни хотели и апартаменти: около 1 евро на човек на ден  

за 4-стаини и 4-стаини супериор апартаменти: около 2 евро на човек на ден 

за 3-стаини супериор апартаменти: около 1 евро на човек на ден 

за 1,2 и 3 стаини апартаменит: около 1 евро на човек на ден 

за провинциални хотели, агротуризъм и хостели: около 1 евро на човек на ден 

за хостели, хостелни резиденции и къмпинги: около 1 евро на човек на ден 

за круизни кораби: около 1 евро на човек на ден 

* Застраховка „Отмяна на пътуване“. 

 

 

 

 

Задължително се заплаща : 

* Горивна такса. 

*Доплащане за застраховка за възрастни от 70 г. до 85г.: 8,20 евро за 8 дни.  

* Градска такса, която се заплаща при настаняване: 

за 4-звездни супериор и 5-звездни делукс хотели и апартаменти: около 2 евро на човек 

на ден 

за 3-звездни супериор и 4-звездни хотели и апартаменти: около 2 евро на ден на човек 

на ден 

за 1,2 и 3-звездни хотели и апартаменти: около 1 евро на човек на ден  

за 4-стаини и 4-стаини супериор апартаменти: около 2 евро на човек на ден 

за 3-стаини супериор апартаменти: около 1 евро на човек на ден 

за 1,2 и 3 стаини апартаменит: около 1 евро на човек на ден 

за провинциални хотели, агротуризъм и хостели: около 1 евро на човек на ден 

за хостели, хостелни резиденции и къмпинги: около 1 евро на човек на ден 

за круизни кораби: около 1 евро на човек на ден 

 

 

*Цените са валидни до 21 дни преди отпътуване! 

* Необходими документи: валидна лична карта или задграничен паспорт 

 



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ХОТЕЛИ: 

 

Blue Bay 3* 

 

 

 
 

Местоположение: 

Хотелът е разположен на 500м от плажа на Кала Майор. Сред обширна градина и с 

прекрасна гледка към залива. Подходящ е за по - млади хора или привърженици на 

системата “All Inclusive”. 

 

Услуги в хотела: 

* Основен ресторант  

* кафене  

* бизнес център  

* басейн с детска част  

* обмяна на валута  

* интернет  

* сейф на рецепцията  

* паркинг  

* безплатен шатъл до плажа / през лятото/ 

 

Настаняване: 

* 112 стаи  

* климатик  

* кабелна/сателитна телевизия  

* директен телефон  

* балкон  

* интернет връзка  

* баня  

* сейф / срещу доплащане/  

 

Изхранване: 

НВ – нощувка със закуска и вечеря 

 

 

 



Balcony Room/стая с балкон 

Настаняване: всичко включено в цената 

Всички цени са в лева 

 

Дати на 

заминаване 

на човек в стая с 

2 легла 

на човек в стая с 

1 легло 

за трети човек в стая 

с 2 легла 

2 възрастни и 1 дете /02-

12.99/ в 1 стая 

14.05.2019 - 

21.05.2019 
1068 лв. 1291 лв. 990 лв. 2969 лв. 

21.05.2019 - 

28.05.2019 
1068 лв. 1291 лв. 990 лв. 2969 лв. 

28.05.2019 - 

04.06.2019 
1197 лв. 1422 лв. 1093 лв. 3292 лв. 

04.06.2019 - 

11.06.2019 
1295 лв. 1518 лв. 1172 лв. 3536 лв. 

11.06.2019 - 

18.06.2019 
1324 лв. 1549 лв. 1195 лв. 3611 лв. 

18.06.2019 - 

25.06.2019 
1336 лв. 1561 лв. 1205 лв. 3642 лв. 

25.06.2019 - 

02.07.2019 
1357 лв. 1580 лв. 1221 лв. 3693 лв. 

02.07.2019 - 

09.07.2019 
1481 лв. 1704 лв. 1320 лв. 4000 лв. 

09.07.2019 - 

16.07.2019 
1510 лв. 1733 лв. 1344 лв. 4074 лв. 

16.07.2019 - 

23.07.2019 
1690 лв. 1911 лв. 1487 лв. 4522 лв. 

23.07.2019 - 

30.07.2019 
1690 лв. 1911 лв. 1487 лв. 4522 лв. 

30.07.2019 - 

06.08.2019 
1690 лв. 1911 лв. 1487 лв. 4522 лв. 

06.08.2019 - 

13.08.2019 
1690 лв. 1911 лв. 1487 лв. 4522 лв. 

13.08.2019 - 

20.08.2019 
1690 лв. 1911 лв. 1487 лв. 4522 лв. 

20.08.2019 - 

27.08.2019 
1690 лв. 1911 лв. 1487 лв. 4522 лв. 



27.08.2019 - 

03.09.2019 
1629 лв. 1852 лв. 1440 лв. 4374 лв. 

03.09.2019 - 

10.09.2019 
1481 лв. 1704 лв. 1320 лв. 4000 лв. 

10.09.2019 - 

17.09.2019 
1481 лв. 1704 лв. 1320 лв. 4000 лв. 

17.09.2019 - 

24.09.2019 
1377 лв. 1602 лв. 1238 лв. 3744 лв. 

24.09.2019 - 

01.10.2019 
1336 лв. 1561 лв. 1205 лв. 3642 лв. 

01.10.2019 - 

08.10.2019 
1068 лв. 1291 лв. 990 лв. 2969 лв. 

08.10.2019 - 

15.10.2019 
1068 лв. 1291 лв. 990 лв. 2969 лв. 

15.10.2019 - 

22.10.2019 
1068 лв. 1291 лв. 990 лв. 2969 лв. 

 

 
Fergus Club Europa STD balcony 4* 

 

 

 
 

Местоположение: 

Fergus Club Europa хотел се намира на 900 метра от плажната ивица, на 500 метра от 

центъра на Пагера. Летището е на 35 километра, а Палма е само на 29 километра. 

Хотелът е изграден като мини градче, със стаи, разположени в кокетни сгради, 

заобиколени от красиви градини. 

 



Услуги: 

На разположение на гостите са изключително разнообразие от услуги: 

*мини аква парк 

*зала за видеоигри, Play Station, зона с компютри, кино зала 

*фитнес 

*различни тематични ресторанти и барове 

*тенис на корт 

*тенис на маса 

*мултифункционално игрище 

*билярд /срещу доплащане/ 

*дартс 

*масажи /срещу доплащане/ 

*външен басейн 

*анимация 

*пране 

*асансьор 

*стая за багаж 

*24 h рецепция 

*обмяна на валута 

*коли и велосипеди под наем 

*минимаркет 

*кърпи за плажа 

*възможно е доплащане при част от услугите 

 

Настаняване: 

Стаите в хотела са изключително стилни и удобни и предлагат следните удобства: 

*климатик 

*отопление 

*минибар /срещу доплащане/ 

*сейф /срещу доплащане/ 

*бюро 

*гардероб 

*телефон 

*телевизор с плосък екран 

*баня 

*душ 

*тоалетни принадлежности 

*сешоар 

*тераса/балкон 

*Wi-Fi 

 

 

Изхранване: 

Хотел Fergus Club Europa се предлага на база "всичко включено", All Inclusive. 



 

 

 

Balcony Room/стая с балкон 

Настаняване: всичко включено в цената 

Всички цени са в лева 
 

Дати на 

заминаване 

на човек в стая 

с 2 легла 

на човек в стая 

с 1 легло 

2 възрастни и 1 дете /02-

06.99/ в 1 стая 

2 възрастни и 1 дете /07-

14.99/ в 1 стая 

14.05.2019 - 

21.05.2019 
1461 лв. 1825 лв. 3560 лв. 3953 лв. 

21.05.2019 - 

28.05.2019 
1461 лв. 1825 лв. 3560 лв. 3953 лв. 

28.05.2019 - 

04.06.2019 
1461 лв. 1825 лв. 3560 лв. 3953 лв. 

04.06.2019 - 

11.06.2019 
1608 лв. 1972 лв. 3851 лв. 4317 лв. 

11.06.2019 - 

18.06.2019 
1719 лв. 2089 лв. 4078 лв. 4599 лв. 

18.06.2019 - 

25.06.2019 
2046 лв. 2449 лв. 4728 лв. 5412 лв. 

25.06.2019 - 

02.07.2019 
2046 лв. 2449 лв. 4728 лв. 5412 лв. 

02.07.2019 - 

09.07.2019 
2046 лв. 2449 лв. 4728 лв. 5412 лв. 

09.07.2019 - 

16.07.2019 
2310 лв. 2715 лв. 5258 лв. 6073 лв. 

16.07.2019 - 

23.07.2019 
2664 лв. 3067 лв. 5964 лв. 6957 лв. 

23.07.2019 - 

30.07.2019 
2664 лв. 3067 лв. 5964 лв. 6957 лв. 

30.07.2019 - 

06.08.2019 
2664 лв. 3067 лв. 5964 лв. 6957 лв. 

06.08.2019 - 

13.08.2019 
2664 лв. 3067 лв. 5964 лв. 6957 лв. 



13.08.2019 - 

20.08.2019 
2664 лв. 3067 лв. 5964 лв. 6957 лв. 

20.08.2019 - 

27.08.2019 
2545 лв. 2948 лв. 5727 лв. 6660 лв. 

27.08.2019 - 

03.09.2019 
2386 лв. 2789 лв. 5408 лв. 6263 лв. 

03.09.2019 - 

10.09.2019 
2140 лв. 2543 лв. 4915 лв. 5647 лв. 

10.09.2019 - 

17.09.2019 
1811 лв. 2214 лв. 4260 лв. 4827 лв. 

17.09.2019 - 

24.09.2019 
1762 лв. 2161 лв. 4164 лв. 4708 лв. 

24.09.2019 - 

01.10.2019 
1477 лв. 1841 лв. 3591 лв. 3990 лв. 

01.10.2019 - 

08.10.2019 
1455 лв. 1809 лв. 3548 лв. 3916 лв. 

08.10.2019 - 

15.10.2019 
1330 лв. 1622 лв. 3300 лв. 3464 лв. 

15.10.2019 - 

22.10.2019 
1330 лв. 1622 лв. 3300 лв. 3464 лв. 

 

 

Eкскурзии по желание срещу допълнително 

заплащане 

 
PALMA DE MALLORCA 

  

Полудневна екскурзия до Палма де Майорка 
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В тази изключително изчерпателна екскурзия ще научите историята на град Палма, чрез разходка в 

сърцето на историческия център. В средата на площада е катедралата на Палма де Майорка, която 

без съмнение, е най-красивата и зрелищна историческа сграда на Балеарските острови. Едно 

готическо съкровище с изглед към морето. Построена е между XII-ти и XIV-ти век и една от най-

големите й атракции е възхитителната красота на прозорците с рози. Катедралата на Майорка, 

известна още като La Seu, пази и творби на художника и скулптор Miquel Barceló.  

След това ще имате възможност да прекосите уединените улици на старата част на Палма и да 

видите вътрешните дворове, чиито барокови, готически и възрожденски стилове са достойни за 

възхищение. Ще достигнете и до кметството на Палма, построено през 17-ти век и известно с 

красивата си фасада и оригинален покрив.  

Ще посетите пищния замък Белвер, внушителна кръгла сграда, която е уникална в цяла Испания. 

Замъкът се намира на около три километра от центъра на Палма и се издига на 112 метра над 

морското равнище. Крал Jaume II наредил изграждането му като царска резиденция. От там ще 

можете да видите пристанището на града, което може да се счита за завършек на екскурзията на 

този величествен град. Не забравяйте фотоапарата си.  
 

АВТЕНТИЧНА МАЙОРКА - безплатна 
Полудневна екскурзия до Автентична Майорка (включена в цената)  

 

Сред обширните равнини на Майорка, между градчетата Алгайда и Люкмайор, е разположена 

планината Ранда. Тя се издига на 548 метра надморска височина и от нея се разкрива прекрасна 

гледка - в ясен ден е възможно да се видят почти целия остров и архипелагът Кабрера. Ще посетите 

и автентичното светилище на Дева Мария, което пази традицията на Люл, тъй като в него се намира 

пещерата, в която Рамон Люл е живял през последните няколко месеца от монашеския си живот. 

Светилището се състои от църква, построена в средата на 17-ти век, францискански манастир, 

емблематична класна стая и страноприемница, построена на мястото на бившите килии, в които 

учели учениците през 16-ти век.  

 

 

 

VALLDEMOSSA 
 

та  

 

Полудневна екскурзия до Валдемоса 

 

Село Валдемоса се намира само на 17км от Палма и на 400 м. над морското равнище, в средата на 

долината на Сиера де Трамунтана. По време на тази великолепна екскурзия ще можете да се 

разходите по стръмните улици на селото и пред очите ви ще се разкрият красиви природни пейзажи. 

Зелената боя по вратите на жилищата е в контраст с мрачния камък, от който те са построени. 

Селото е родното място на Санта Каталина Томас. 

Плочките, които покриват камбанарията на Ла Картуха, може би най-емблематичният паметник на 

това село, също са в зелен цвят. При посещението на този древен манастир ще разберете за важното 

му историческо наследство, запазено в неговата обител, килии, градини и музеи, а също така и ще 

забележите отпечатъка на двама негови видни посетители: Фредерик Шопен и Жорж Санд. При 
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пристигането си в Ла Картуха, Жорж Санд пише: "Това е един от тези пейзажи, които ни пленяват, 

защото ни оставят сити във въображението си и пусти в желанията си...” Освен това дълго време тук 

са били и фигури като Рубен Дарио и Сантяго Русиньол. Перфектният завършек на екскурзията е 

съблазнителна разходка из концентричните пътеки и градини на Ла Картуха, заобиколени от 

кипариси и други дървета. 

 

 

ALCÚDIA и FORMENTOR 

 
Целодневна екскурзия до Алкудия и Форментор 

 

С тази екскурзия ще видите северната част на остров Майорка. Обиколката ви ще започне с кратък 

престой в Инка, третият най-важен град на острова, благодарение на своята кожена и обувна 

индустрия.След това ще продължите към залива Баия де Поленса, който поради географското си 

местоположение често е изложен на атаките на силни ветрове, идващи от залива Леон. Разположен 

в северната част на Майорка, Форментор е красив полуостров, известен със своите скали, 

достигащи до 400 метра метра височина и е едно от най-красивите кътчета на острова. От 

панорамната площадка “Es Colomer” се разкрива пленителна гледка към малкия едноименен остров. 

Това място е от съществено значение за всички посетители на Майорка, защото пред очите им се 

разкриват красиви морски и планински пейзажи. Ще се приближите до брега на Форментор, 

известен като сценарий на едно от произведенията на Агата Кристи, където ще имате на 

разположение малко време, за да се насладите на това идилично място. 

Ще продължите към древния средновековен град Алкудия. Струва си да отделите време и да се 

разходите из красивите улици, обградени от къщи-дворци от 16-ти и 17-ти век, енорийската църква 

и римския театър. Тук от всеки ъгъл блика история. Ще се разходите и по криволичещите улици, 

които обграждат крепостната стена и ще имате възможност да видите две от портите, които 

осигуряват достъп до града. 

 

 

Пещерите HAMS и DRACH 

 
Целодневна екскурзия до пещерите Драч и Амс  

 

Изкуствените перли произведени в Майорка са международно известни. Всяка една е уникална и 

различна сама по себе си и е родена от мъдростта и уменията на местните занаятчии. Ще станете 

свидетели на процеса на производство на перлите, въпреки че формулата е строго пазена тайна. 

След това ще продължите към пристанището Порто Кристо, където ще посетите известните пещери 

Драч. Най-голямото чудо на пещерите е голямо езеро, известно като езерото на Мартел с дължина 

от 177 м. Около него се провеждат класически концерти. Пред публиката се представя един 

неповторим спектакъл от светлина, допълнен с музиката на малък оркестър, разположен на борда на 
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корабче. След това ще се насочите към не по-малко известните Амс пещери, открити през 1906 год. 

Те са образувани от подземна река, която се влива в морето. Това са може би най-красивите и 

грандиозни пещери в Майорка, по отношение на техните сталактитити и сталагмитити.  

На връщане ще можете да видите известните вятърни мелници на Майорка, разположени в района 

около летището, известен като Es Pla, откъдето ежедневно се добива вода за напояване на нивите. 

Тази част на острова е известна със своето плодородие и понякога мелниците работят постоянно. 

 

 

Целодневна крайбрежна екскурзия с лодка с включен обяд. 
 

  

По време на тази екскурзия ще се насладите на едно незабравимо пътешествие по Балеарско море. 

Отдъхвайки на борда корабче ще имате възможност да видите красотата на пейзажа на югозападния 

бряг на Майорка. От морето, ще имате прекрасна гледка към двореца Маривент, където испанското 

кралско семейство е прекарвало лятната си ваканция през последните тридесет години. Маривент е 

бившо имение на богат грък, който го завещава на Фондацията на правителството. Известно време 

след това дворецът, притежаващ изключително привилегирована позиция над залива на Палма, е 

обновен и оттогава се използва като лятна резиденция на кралското семейство. Ще продължите 

пътуването си по крайбрежието и ще пуснете котва на плажа, където екипажът ще приготви 

специално за вас паеля, която ще ви бъде сервирана със сангрия и чаша шампанско. Не забравяйте 

фотоапарата си, защото този ден ще бъде един от най-добрите ви спомени! 

 

 

Целодневна екскурзия до Солер по релси с трамвай 

 
По време на тази всеобхватна екскурзия ще се отправите към Son Marroig, собственост на Луис 

Салвадор - ерцхерцог на Австрия, бившо държавно имение от 16-ти век, заобиколено от вековни 

маслинови дръвчета. Тук се намира и красива крепостна кула от 16-ти век с добавки в италиански 

стил. От терасите на имението се разкрива една от най-добрите планински гледки в Майорка. В 

единия край на градината е построен малък неокласически храм от карарски мрамор. По отношение 

на красивите гледки ерцхерцогът споделя, че те струват много повече от това, което той е платил за 

своите земи и владения на острова. Прекрасен път, който минава по протежението на брега ще ви 

отведе до Дея. Поради своето спокойствие и изключителна красота на природата, през 19-ти век 

много художници, музиканти и писатели са избрали Дея като свое място на пребиваване. След това 

ще стигнете до Пуерто дел Солер - красиво естествено пристанище, където ще имате свободно 

време, за да се насладите на красиви гледки към морето и спокойствието на планините, които го 

заобикалят. За да стигнете до центъра на града, ще имате възможността да хванете необичайна 

ретро трамвайна линия, открита през 1913 г., която е първата по рода си линия, работеща на 
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електрическа енергия в Майорка. Интериорът е направен от дърво и е гаранция за едно удивително 

и незабравимо пътешествие. Ще направите и една спирка, за да видите центъра на град Солер, 

площада на Конституцията и на Свети Вартоломей - символи на Солер. След това ще продължите 

към Палма. Ще преминете през 13 тунела, няколко мостове и красивия виадукт "Dels cinc-Ponts". 

Ще станете свидетели на красивата природа в Сера де Трамунтана. Ще се озовете в долина сред 

борови и портокалови дръвчета. Това пътуване е като влизане в машина на времето и връщане към 

началото на века. 

 

SON AMAR 

 
Шоу SONAMAR – Международна вечер с включена вечеря. 

 

Ще можете се насладите на една чудесна вечер с голям спектакъл, достоен за най-добрата зала за 

празненства в Майорка с много танцьори, певци и запомнящи се изпълнения. Без съмнение дълго 

време ще спомняте за тази вълшебна вечер. Визуалната симфония от музика, танци и впечатляващи 

акробатични номера ще ви хипнотизира напълно. Тази година SONAMAR ще ви представи своите 

представления "We Are The World" и "Pasión". Те ще отворят очите и сърцата ви и вие ще станете 

свидетели на международна и мултикултурна програма от света на музиката и танца. Ще бъдете 

възхитени от различните танци от Латинска Америка, Индия, Ирландия, Русия, Лондон, Бродуей 

театър и разбира се Испания. 

Не позволявайте на възможността да присъствате на такава вечеря-шоу от международна категория 

да ви подмине точно тук в Майорка. Това със сигурност ще бъде нещо, което ще помните дълго! 

 

 

ЕДИНСТВЕНО И СПЕЦИАЛНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА АНАТУР: 

 

 Безплатен летен езиков курс в езикова школа ПРЕСТИЖ /за вас или член на 

вашето семейство/ през 2019година. 

 Луксозен албум – книга със снимки от вашето пътуване – създаден и изработен 

специално за вас. 

 „Семейна отстъпка” – когато пътувате семейно, всеки един – независимо от 

броя на членовете на семейството ползва 3% отстъпка от пакетната цена.  

 

 

 

Туристическа агенция АНАТУР има лиценз на Туроператор и Турагент /РК-01-6309/ и 

сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по смисълът на чл.42 от Закона 

за туризма /полица №1316009332000001/. 

 

 

София, бул.Дондуков 57 Г 

тел.02/987 72 68 

е-mail:anatour@abv.bg 
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