КОСТА дел СОЛ - ЛЯТО 2019
11 юни – 1 октомври
8 дни/7 нощувки
Цена от:
689 euro

Програма :
Ден първи
Пристигане на летище Малага, шатъл трансфер и настаняване в избрания от Вас хотел.
Нощувка.
От ден втори до ден седми
Ще имате възможност да се насладите на почивката си в приятната атмосфера на
избраната от Вас курортна зона. Разнообразни забавления Ви подканят да натрупате
неповторими емоции и впечатления.
Ден осми
Предстои освобождаване /до 10.00 ч./ на хотела. В следобедните часове подготовка за
шатъл трансфер до летище Малага за полет до София.
Цената включва :
* Самолетен билет София – Малага – София с включени летищни такси 103 евро за
възрастен/дете към 06.02.2019г.
* Трансфер: летище-хотел-летище (шатъл).
* Настаняване за 7 нощувки на съответната база в избрания от Вас хотел.
* Медицинска застраховка за целия период на пътуване с лимит на отговорност 10 000
евро.
Цената не включва :
* Допълнителни екскурзии.
* Горивна такса.
* Доплащане за застраховка за възрастни от 70 г. до 85г.: 8,20 евро за 8 дни.
*Цените са валидни до 21 дни преди отпътуване!
*Необходими документи: валидна лична карта или задграничен паспорт!

Допълнително се заплаща по желание на клиента :
* Застраховка „Отмяна на пътуване“.
* Допълнителни екскурзии.
*Цените са валидни до 21 дни преди отпътуване!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ХОТЕЛИ:

MS Aguamarina Suites Promo room 4*

Местоположение:
Хотел MS Aquamarina Suites се намира в една от най-добрите зони на Торемолинос, в
оживения район Bajondillo - с най-добрите плажове, ресторанти и заведения.
Най-близкият плаж е на 100 метра.
Центърът на Торемолинос е на 500 метра.
Летище Малага отстои на 7 километра.
Услуги:
На разположение на гостите са:
*три асансьора
*ресторант
*снек бар
*кафене
*наем на детски кошарки
*възможност за организиране на конгреси, бизнес срещи, конференции
*външен басейн (за възрастни и деца)
*вътрешен басейн (отопляем)
*фитнес
*СПА център
*сауна
*масажи

*коли, велосипеди под наем
Настаняване:
Стаите в MS Aquamarina Suites са стилни и уютно обзаведени, като всяка една от тях
разполага с:
*телевизор с плосък екран
*сателитни канали
*хладилник
*баня
*сешоар
*индивидуален климатик
*сейф
*Wi-Fi
*телефон
*бюро

Promo Room/Промо Стая
Настаняване: нощувка със закуска
Всички цени са в лева
Дати на
заминаване

на човек в стая с 2 на човек в стая с 1 за трети човек в стая с 2 възрастни и 1 дете /02легла
легло
2 легла
12.99/ в 1 стая

11.06.2019 18.06.2019

1289 лв.

2026 лв.

1109 лв.

3578 лв.

18.06.2019 25.06.2019

1289 лв.

2026 лв.

1109 лв.

3578 лв.

25.06.2019 02.07.2019

1312 лв.

2056 лв.

1125 лв.

3634 лв.

02.07.2019 09.07.2019

1447 лв.

2236 лв.

1221 лв.

3973 лв.

09.07.2019 16.07.2019

1447 лв.

2236 лв.

1221 лв.

3973 лв.

16.07.2019 23.07.2019

1545 лв.

2433 лв.

1291 лв.

4219 лв.

23.07.2019 30.07.2019

1545 лв.

2433 лв.

1291 лв.

4219 лв.

30.07.2019 06.08.2019

1665 лв.

2666 лв.

1375 лв.

4522 лв.

06.08.2019 13.08.2019

1712 лв.

2760 лв.

1408 лв.

4642 лв.

13.08.2019 20.08.2019

1712 лв.

2760 лв.

1408 лв.

4642 лв.

20.08.2019 27.08.2019

1665 лв.

2666 лв.

1375 лв.

4522 лв.

27.08.2019 03.09.2019

1545 лв.

2433 лв.

1291 лв.

4219 лв.

03.09.2019 10.09.2019

1545 лв.

2433 лв.

1291 лв.

4219 лв.

10.09.2019 17.09.2019

1516 лв.

2378 лв.

1271 лв.

4149 лв.

17.09.2019 24.09.2019

1447 лв.

2238 лв.

1221 лв.

3973 лв.

24.09.2019 01.10.2019

1447 лв.

2238 лв.

1221 лв.

3973 лв.

Las Arenas STD 4*

Местоположение:
Las Arenas е разположен само на 50 м. от един от най-красивите плажове на Беналмадена и на
около километър от центъра на живописния курорт. Хотелът е в непосредствена близост до
замъка Бил Бил и на около 10 минути пеша от пристанището Пуерто Марина. Международното
летище е на разстояние от 8 км., а на 2 км. от хотела ще намерите голф игрище.
Услуги в хотела:
*Wi-Fi интернет
*ресторант
*лоби бар

*бар при басейна
*открит басейн
*детски басейн
*градина
*тенис на маса
*багажно помещение
*асансьор
*специализирани удобства за хора с увреждения
*дневна и вечерна анимация с жива музика
Настаняване:
Хотелът разполага със 174 стаи, всяка от които е оборудвана с:
*Wi-Fi интернет
*климатик
*сателитна телевизия
*телефон
*оборудвана баня
*мини бар
*централно отопление
*сейф
*балкон
Изхранване:
НВ - полупансион

STD room/стандартна стая
Настаняване: нощувка, закуска и вечеря
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

11.06.2019 - 18.06.2019 1598 лв.

2023 лв.

1391 лв.

18.06.2019 - 25.06.2019 1598 лв.

2023 лв.

1391 лв.

25.06.2019 - 02.07.2019 1606 лв.

2030 лв.

1395 лв.

02.07.2019 - 09.07.2019 1649 лв.

2073 лв.

1430 лв.

09.07.2019 - 16.07.2019 1674 лв.

2099 лв.

1449 лв.

16.07.2019 - 23.07.2019 1835 лв.

2257 лв.

1573 лв.

23.07.2019 - 30.07.2019 1835 лв.

2257 лв.

1573 лв.

30.07.2019 - 06.08.2019 1835 лв.

2257 лв.

1573 лв.

06.08.2019 - 13.08.2019 1835 лв.

2257 лв.

1573 лв.

13.08.2019 - 20.08.2019 1835 лв.

2257 лв.

1573 лв.

20.08.2019 - 27.08.2019 1835 лв.

2257 лв.

1573 лв.

27.08.2019 - 03.09.2019 1782 лв.

2204 лв.

1532 лв.

03.09.2019 - 10.09.2019 1649 лв.

2073 лв.

1430 лв.

10.09.2019 - 17.09.2019 1649 лв.

2073 лв.

1430 лв.

17.09.2019 - 24.09.2019 1649 лв.

2073 лв.

1430 лв.

24.09.2019 - 01.10.2019 1649 лв.

2073 лв.

1430 лв.

Eкскурзии по желание срещу допълнително заплащане
Гибралтар

Отпътуване от определеното от екскурзовода място в близост до хотела.
След пристигането в Гибралтар, ще бъдете придружени от екскурзовода на паркинга,
където ще бъдете разпределени в минибусове /поради спецификата на релефа, който не
позволява придвижването с автобус/ от където ще започнете посещението на Голямата
скала. Ще можете да се възхитите на прекрасната гледка над Гибралтарския Проток и
ще достигнете най‐южната точка на Европа, а при хубаво време, дори да зърнете
Мароко. Ще посетите Пещерата Сан Мигел, в близост до която често се разхождат
представители на известните маймуни беребере (макака силванус), произхождащи от
северна Африка. Ще имате и опция и да навлезете в морето с лодка, за да наблюдавате
делфини в тяхната естествен среда, докато те плуват около вас.
След като приключи посещението, ще разполагате със свободно време за да обядвате и
напазарувате. Целият престой в Гибралтар трае около 5 часа.
Гибралтар е независима територия на Обединеното Кралство, която се намира на най‐
крайната точка на Иберийския полуостров.
Пристанището Франко позволява продуктите като алкохол и цигари да бъдат много поевтини в сравнение с другите пристанища и близко разположените испански градове.
Гибралтар е мечтана земя от всички империи в историята, поради стратегическото си

местоположение и възможността да се контролира единственият вход за
Средиземноморието и в миналото са казвали „Който притежава “Скалата”, контролира
морето“. Там живеят около 29 000 жители, които работят в туристическия сектор,
сферата на финансите и на пристанището Франко.
Най-важните забележителности:
1.Гибралтарския Пенион;
2.Пещерите Сан Мигел;
3.Тунелите от втората световна война;
4.Гибралтарския Проток;
5.Площадите и магазините.
Цени за възрастни от:
Гибралтар Шопинг - 20 евро.
Гибралтар Посещение - 43 евро.
Гибралатар Делфини - 46 евро.
Гибралтар Посещение и Делфини - 59 евро.
Дете до 3 години - БЕЗПЛАТНО.
Дете от 4-9.99 години ползва 25% отстъпка от цената.
Екскурзията се осъществява при минимум 15 човека.

Гранада – целодневна екскурзия

Отпътуване от вашия хотел в посока Гранада. След като пристигнем в града, ще
направим панорамна обиколка, за да разгледате най-популярните забележителности на
това красиво селище. Ще преминем през квартал Албаисин и ще ви заведем до мястото
на Св. Христофор. Свободно време за самостоятелна разходка.
Отпътуване с автобус към внушителната Аламбра в часа и мястото посочени от
екскурзовода. Разглеждането на този забележителен паметник на културата,включен в
списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО е с местен екскурзовод.
Посещението продължава приблизително два часа и половина. Свободно време за
обяд.
В часа и мястото посочени от нашия екскурзовод, отпътуване към хотела по същия
маршрут.
Екскурзията включва:

-Транспорт с автобус + придружаване от екскурзовод;
-Местен екскурзовод за посещението на Аламбра;
-Билет за Аламбра и Градините на Хенералифе.
Гранада винаги е привличала много туристи от цял свят поради голямото разнообразие
на паметници и близостта и до професионалната писта за ски на Сиерра Невада, зоната
Алмухарра известна със своята история и крайбрежието на областта Гранада известен
като Тропическият бряг.
Най-важните забележителности:
1. Комплексът от паметници Аламбра;
2. Кралският параклис;
3. Катедралата;
4. Ел Албаисин;
5. Паркът на науките;
6. Музеят Абадия дел Сакромонте.
Цени от: 70 евро на възрастен.
Дете до 3 години - БЕЗПЛАТНО.
Дете от 4-9.99 години ползва 25% отстъпка от цената.
Екскурзията се осъществява на български при минимум 15 човека.
При анулация 24 часа или по-малко преди провеждане на екскурзията, се дължи
неустойка от 50 евро.

Кордоба

Събиране пред вашия хотел в посочения от нашия екскурзовод час.От този момент
започва екскурзията с направление Кордоба. По време на пътуването екскурзоводът ще
обяснява програмата за деня, както и пейзажите, селищата.......които ще ви бъдат
представени на различни езици в зависимост от присъстващите в групата.
Кордоба е един град, в който големите арабски императори са разгърнали цялото свое
могъщество, реализирайки истински красиви произведения , но в този град също са се
настанили евреи и освен това колонизатори. След пристигане в града екскурзовода ще
ви придружи до мястото на срещата с местния гид, който ще ви придружава в
обширната обиколка на града.
Ще влезете в Джамията, Синагогата, и ще преминете през известния еврейски квартал,
където ще наблюдавате типичните кордобски дворове и Римския мост , който пресича
река

Гуадалкивир.
Накрая ще имате свободно време за обяд. В часа и мястото посочени от нашия
екскурзовод се връщате в хотелите по същия маршрут.
Включва:
-Транспорт с автобус и придружаващ
екскурзовод на различни езици.
-Местен екскурзовод на различни езици.
-Обиколка на града пеша.
-Вход за Джамия и Синагога.
-Обяд по избор.
Кордоба е третия по големина град в Андалусия след Севиля и Малага. В старата част
на града все още могат да се видят сгради със стил който напомня на времето когато
Кордоба
е била столица на Испания по време на Римската република, или област Бетика през
Римската империя, Калифата по време мюсулманската епоха, които властвали по
голямата
част от Иберсия полуостров. Според археологическите проучвания, градът достига
един милион жители към X век, и когато настъпва нейния разцвет.
Най-важните забележителности на града:
1. Джамията Мескита
2. Худерия &Синагога
3. Римският мост
4. Медина Азаара
Цени от: 62 евро на възрастен.
Дете до 3 години - БЕЗПЛАТНО.
Дете от 4-9.99 години ползва 25% отстъпка от цената.
Екскурзията се осъществява при минимум 15 човека.

Ронда, Марбея и Пуерто Банус

Отпътуване от хотела в посоченият от екскурзовода час. Отправяме се към Ронда –
колоритно планинско селище, от което се разкрива прекрасна гледка към каньона на
река Гуадалевин. Пешеходна обиколка на града с местен екскурзовод: Пласа дел
Торрос (площада на биковете), най-древният в Испания, Църквата на Санта Мария и Ла
каса дел Боско. Свободно време в централната част на града по време на което ще
можете да посетите известната търговска улица Кайе де ла Бола, където са разположени
множество магазини и заведения.
На връщане ще спрем в Пуерто Банус – лускозно яхтено пристанище, където акостират
яхите си известни личности от цял свят.
Следва спирка и в Марбея – чудесен курорт,наричан „златната миля на крайбрежието”.
В часа и мястото посочени от нашия екскурзовод, отпътуване към хотела.
Екскурзията включва:
-Транспорт с aвтобус + екскурзовод на различни езици;
-Местен екскурзовод на различни езици;
-Вход за Църквата Санта Мария;
-Вход за Каса дел Боско;
-Вход за Пласа дел Торрос.
Ронда произлиза от Римската Арунда. Нейната стратегическа позиция, улеснява
защитата на града и става доминираща за пътищата към тази част на Андалусия.
Поради своята характерна архитектура, я признават за място с огромно историческо
значение.
Градът е разположен върху плато, което е отрязано от голяма пропаст, издълбана от
реката Гуадалевин, поради което старата част на града и центъра се намират на доста
голяма височина и предлагат прекрасна гледка към каньона. В Ронда ще откриете
много паметници на културата и невероятна природа, което я прави една от найважните туристически местности на Коста дел Сол.
Цени от: 44 евро на възрастен.
Дете до 3 години - БЕЗПЛАТНО.
Дете от 4-9.99 години ползва 25% отстъпка от цената.
Екскурзията се осъществява при минимум 15 човека.

Севиля

Отпътуване от хотела в уречения час. Панорамно-пешеходна обиколка на града:
постройките на Иберо-Американската изложба от 1929 г., Испанският площад, Паркът

Мария Луиза, известният квартал Санта круз, Катедралата, където ще видим известната
Хиралда.
Свободно време за обяд. В часа и мястото посочени от нашия екскурзовод, отпътуване
към хотела.
Екскурзията включва:
- Автобусен билет + екскурзовод на различни езици;
- Местен екскурзовод;
- Вход за Катедралата и Хиралда.
Севиля има огромно наследство от паметници, които са били построявани през
различните епохи: замъците, сградата на правителството, болници, университети,
многобройни църкви и манастири. Художественото наследство допълва и обогатява
красотата на този изключителен град.
Най-важните забележителности на на града:
1. Катедралата и Хиралда;
2. Алказар;
3. Испанският площад;
4. Арената и музея Реал Маестранца;
5. Италика;
6. Църквата Дел Салвадор;
7. Индийските Записки;
8. Къщата Де Пилатос;
9. Музея на изящните изкуства.
Цени от: 64 евро на възрастен.
Дете до 3 години - БЕЗПЛАТНО.
Дете от 4-9.99 години ползва 25% отстъпка от цената.
Екскурзията се осъществява при минимум 15 човека.

Танжер – целодневна екскурзия

Тръгване от посочените спирки с помощта на нашия екскурзовод . Задължително ще
трябва да носите вашият паспорт.
Започваме нашето пътуване посока Алхесирас или Тарифа, където се качваме на
ферибота, който ще ни отведе до типичния марокански град Танхер. При пристигането

ни ще ни вземе автобус и заедно с месния екскурзовод ще направим панорамна
обиколка на града. Ще слезем, за да се разходим пеша и да разгледаме най‐интересните
места като Ла Касбах, Ла Медина, Зоко и други. На финала ще ви отведем в един
традиционен ресторант.
Също ще имате възможност да посетите един традиционен базар, където ще ви обяснят
технологията за правене на килими (традиционен занаят за мароканците). Ще имате
възможността да си купите сувенири направени от кожа, сребърни бижута и други.
Ако остане време ще посетите една аптека Беребере, тъй наречен магазин за подправки.
Там ще ви обяснят за природните продукти които се използват във аптеките и
подправките които използват за готвене.
Когато приключим ще се отправим към пристанището от където ще тръгнем за Коста
Дел Сол.
Включено:
- Автобусен транспорт + придружаващ
екскурзовод говорещ няколко езика.
- Билет за ферибота отиване и връщане
- Посещение на града с местен
екскурзовод на различни езици
- Обяд в традиционен ресторант
Възниква като древно финикийско селище около 1450 п.х, било наречено Тангис от
берберите и в продължение на своята история други имена като Тенга,Тинга или Титга,
които идват от Гръцката митология.
Според берберската митология, Танжер бил построен от синът на Тинджис – Софакс.
Тинджис била съпруга на берберския герой Антей (на гръцки Антео или Антеус), чиито
гробница и скелет били в близост до града. Друга легенда описва, че градът е създаден
от Софакс син на Херкулес и на вдовица Антей.
Пещерата на Херкулес се намира само на няколко километра от града и е
основна туристическа атракция.
Най – важните забележителности:
1. Казбах
2 .Ел Зоко
3. Ла Медина
4. Пещерата на Херкулес
5. Музея на мароканската култура
Цени от: 83 евро на възрастен.
Дете до 3 години - БЕЗПЛАТНО.
Дете от 4-9.99 години ползва 25% отстъпка от цената.
Екскурзията се осъществява при минимум 15 човека.
При анулация 24 часа или по-малко преди провеждане на екскурзията, се дължи
неустойка от 50 евро.

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

