
ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ
No ……………../…………2015г.

Днес …………...2015г.  град София се сключи настоящият договор между:
• “ВАНАДА ТУРС” ООД с Удостоверение за Туроператорска дейност № PK–01-6585, застрахователна полица “Отговорност 

на  Туроператора”  No 1490213150000297555  в  ЗАД  АРМЕЕЦ, със  седалище  и  адрес  на  управление  гр.София,  площад 
Славейков 10,  партер,  ЕИК 200171067, Инд.  No по ЗДДС  BG200171067;  телефон 02/9802774 представлявана от Галинка 
Васева - управител, от една страна, и от друга страна

• ...................................................................................., с  ЕГН  .........................., л.к.  ......................., с 
адрес ................................... ................................................................... , с телефон за връзка ....................................,  email 
…………………………….

Трите имена на латиница на пътуващите ЕГН л.к. / задгр.паспорт
1
2
3
4

Потребителят декларира, че той и останалите записани в този Договор лица са запознати и приемат Програмата на конкретното  
пътуване и Общите условия за организирано пътуване, явяващи се неразделна част от настоящия договор.

I. Маршрут на пътуването (наименование на екскурзията): ………..
Начална дата на пътуването:…………….2015г. Крайна дата на пътуването:………….2015г.
Начален и краен пункт на отпътуването: гр.София, паркинга пред стадион “В.Левски”, Час на отпътуване: …………ч.
Продължителност на пътуването: ….. дни Продължителност на престоя: ….. дни

II. Основни и допълнителни услуги, включени в пакетната цена
1. Транспорт 
Вид транспорт: НАЗЕМЕН; Вид на транспортното средство: автобус,  Категория: 3 звезди

2. Настаняване
Местоположение на туристически обект: ………….., Вид на туристическия обект: хотел, 
Наименование ………………  Категория: ……….. звезди, Вид стaя: …………………..
Дата на настаняване: …………….2015г.Дата на напускане: …………………2015г. Брой нощувки: ……..

Местоположение на туристически обект: …………………., Вид на туристическия обект: хотел, 
Наименование ………………………., Категория: ………………. звезди, Вид стая: …………………….
Дата на настаняване: ………………………2015г. Дата на напускане: ……………………..2015г. Брой нощувки: ……….

3. Хранене
Вид на заведението за хранене:ресторанти на хотелите
Брой и вид на храненията включени в пътуването: ………. закуски, ……….. вечери

4. Други услуги включени в пакетната цена:

III. Специални изисквания на Потребителя, за които е постигнато съгласие: 

IV. Пакетна цена в лева за пътуването:
В двойна стая Единична стая Трето легло Дете 3-12г. ОБЩА ЦЕНА:

лева лева лева лева лева

V Начин и срок за плащане: 
Депозит: 

 ................. лева
Дата на внасяне:

 ................... 2015г.
Остатък за внасяне:

  ....................... лева
Краен срок за доплащане

.....................2015г.

VI. Минимален брой пътуващи, необходим да се набере за да се осъществи пътуването: 45 души. Краен срок за уведомление 
на потребителя – 5 календарни дни преди датата на отпътуване. В този случай туроператорът предлага следните промени по 
пътуването: да се извърши необходимото доплащане /поради транспортни разходи/ от страна на потребителя, за да се 
осъществи пътуването;предлагане на следваща дата за пътуване; съдействие за включване в друга група при подобни или 
същите условия; връщане на внесената от потребителя сума.

за ВАНАДА ТУРС ООД: ............................ за ПОТРЕБИТЕЛЯ: ..............................


