ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД
ЕИК 205549510
София 1202, ул. Бачо Киро 49
телефон за връзка: +359 878 500 680
e-mail: office@thetravel.bg

ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ
№ 0000000 към заявка № 0000000

Днес, 13.01.2020 , в гр. София се подписа настоящия договор за организирано пътуване между ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД - Туроператор, ЕИК
205549510, с Удостоверение за регистрация РК-01-7997, Застрахователна полица №1992113150000822444 с валидност до 03.05.2020 г. на
ЗАД „Армеец“; с адрес на управление: гр. София 1202, ул. Георги Бенковски No 46, ет. партер, телефон: 0878 500 790, представлявано от
Джемал
Лютфи,
наричано
за
краткост
Туроператор
,
от
една
страна
и
Иван Иванов (наричан за краткост Потребител), ЕГН 1236547896, ЛК 123654789, телефон за връзка: 0880 88 88 88
Този договор влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването.

1. Имена на туристите
Георги Тошев Тошев (georghi toshev), с ЕГН: 1236547896, ЛК: 123654789, валидна до: 25.02.2022 тел. 0286576589;
Атанас Пърлев Михайлов (atanas mihailov), с ЕГН: 1236547895, ЛК: 123654789, валидна до: 02.01.2020 тел. 0286576589;

2. Маршрут на пътуване
Линия/маршрут: Пловдив - Бургас - Одрин - Бургас - Пловдив
Отпътуване: на 07.12.2019 от Пловдив (\"Лукойл\")
Връщане: на 09.12.2019 - Пловдив (\"Лукойл\")
Транспорт: по приложение Транспорт
Превозно средство: по приложение Транспорт
Превозно средство - технически данни: по приложение Транспорт

3. Основни услуги, включени в общата цена
Име на оферта: ГОРЕЩ КОД!!! 8-ми ДЕКЕМВРИ в Слънчев бряг и Фолк Клуб Вижън!
Пакет: Boulevard Hotel
Тип настаняване: Тройна стая (на човек)

Описание:
Малко информация
Скъпи неуморни студенти, ако искате да бъдете част от единственото по рода си незабравимо, уникално мега хипер яко студентско парти в единствения по рода си обновен,
шумоизолиран фолк клуб Вижън, не се колебайте да ни се обадите! Партито ще е с участието на Емилия, Ди джей Теди Джорджо, Меди Гогов, Десо, Кайски. Празникът възниква
през 1902 г. като патронен празник на Софийския университет. Първоначално се е празнувал на 25 ноември - денят
на свети Климент Охридски, един от Светите Седмочисленици и патрон на Софийския университет, който традиционно се счита за покровител на българското висше образование.
На 31 март 1916 г. българската администрация преминава към Григорианския календар. Понеже Българската православна църква продължава да използва Юлианския календар
(до 1968 г.), датата на празника се измества с 13 дни напред и се чества на 8 декември. Така с годините най-старото и престижно висше учебно заведение в България създава и
утвърждава 8 декември като символна дата на университетската празничност. Празнуването е отменено след 1944 г. и е заменено със 17 ноември, когато е Международният ден
на студентите. През 1962 г. празнуването на "Студентски празник - 8 декември" е възстановено. Тази година за всички адресът е един - Слънчев бряг!!! Бъдете част от незабравимото
ексклузивно парти с томболи и агради в обновения и единствен по рода си клуб на Балканите - Фолк Клуб Вижън!!! Със специалното участие на Емилия, DJ Teddy Georgo, Меди
Гогов, DJ Theo, Десо, Кайски и др. 2 нощувки + 2 закуски и празнична вечеря само за 169 лв. 149 лв. на човек!
Малко за нашите изпълнители
Емилия
На 12-годишна възраст Емилия започва да учи народно пеене при Живка Казакова и Димитър Колев. След това продължава обучението си в Музикалното училище в Широка лъка.
Три години по-късно младата певица се отказва, за да подпише договор с музикална компания "Пайнер". От димитровградската компания я одобряват, въпреки че гласът ѝ е
необработен. Междувременно Емилия продължава обучението си в музикална паралелка в Димитровград и завършва през 2000 г. На 11 май 2008 г. ражда първородния си син Иван. На 3 октомври 2016 г. Емилия стана майка за втори път като роди дъщеря си Мира. Преди да започне да пее попфолк, Емилия е пяла само народна музика. През 1999 г.
записва първата си песен "Свършено е с теб", с която печели наградата за дебют на фестивала "Тракия фолк" 1999 г., който година по-късно става музикален продуцент на звездата.
Подготовката за дебютния албум на Емилия
върви с пълна сила. Време е за първия ѝ голям хит - появява се "Кой си ти". Помагат и следващите две песни, които се появяват преди албума - "Весело момиче" и "Река на любовта".
През юли излиза и дебютният ѝ албум, който е озаглавен "Весело момиче". Вече всички наричат Емилия "веселото момиче на поп фолка" - и тя напълно го оправдава с излъчването
си. С излизането на албума набира скорост поредният ѝ хит - "Мъж да си". През ноември тя за първи път пее зад граница - заедно с Глория изнасят концерт в Атина. Първите нови
песни на Емилия за 2002 г. са дуети. Мнозина определят като истинска смелост решението на Емилия да пее с Валдес. Съвместните им песни обаче са повече от успешни. "Халигали" и "Лудост е" са включени в албума на певеца "Лоша компания". "Нежни устни" е песента, която превръща Емилия в една от най-слушаните певици през лятото на 2002 г. За
първи път парчето прозвучава в Одрин. На 28 юни Емилия е поканена да пее в турския град на грандиозен концерт, който събира повече от 25 000 зрители и е част от културната
програма за празниците на Одрин. Още една съвместна песен правят през 2002 г. Емилия и Валдес - "Студен огън".
Меди Гогов
"Настръхвам целият, като слушам Меди! Той е уникален!", обяви Азис по адрес на най-новото попъление в чалга средите - Меди Гогов. Младият мъж е едва 23-годишен, но има
амбицията да стане популярен поне наполовината на своя колега Васко.Гогов е родом от Сандански, завършил е музикално училище. Съвсем скоро се завъртя и дебютната му
песен "Хулиганка", с която стана разпознаваем в родните чалгасарници. Интересното е, че още преди 2 години Азис
пророкува светло бъдеще и слава за прохождащия певец."Меди е мой брат и колега. Искам да записва музика, за да ни радва с прекрасния си глас. Няма равен!", ласкае го
костинбродският певец, който рядко си позволява да прави чак такива четки и комплименти на конкурентни изпълнители.

Пакетът включва:




2 нощувки и 2 закуски в един от посочените хотели: Boulevard Hotel Best Western Plus
Празнична вечеря на 8-ми Декември
вход за ексклузивно студентско парти в със специалното участие на Емилия, DJ Teddy Georgo, Меди, Десо, Кайски, DJ Theo и др.

Пакетът не включва:






Организиран транспорт от Варна - 20 лв. на човек при минимум 40 човека
Организиран транспорт от Стара Загора, Нова загора и Сливен - 30 лв. на човек при минимум 40 човека
Организиран транспорт от Велико Търново, Сливен и Ямбол - 30 лв. на човек при минимум 40 човека
Организиран транспорт от София, Ихтиман, Пазарджик и Пловдив - 45 лв. на човек при минимум 40 човека
Организиран транспорт от Русе, Разград, Шумен, - 32 лв. на човек при минимум 40 човека

Организиран транспорт от Кърджали, Хасково, Димитровград, Стара Загора, Сливен, Карнобат и Айтос - 32 лв. на човек при минимум 40 човека

Туроператор:
.

Турагент:

Клиент:

ТРАВЕЛ ХЕПИ ЕНД ООД
ЕИК 205549510
София 1202, ул. Бачо Киро 49
телефон за връзка: +359 878 500 680
e-mail: office@thetravel.bg

ДОГОВОР ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ
№ 0000000 към заявка № 0000000
Възможност за организиран транспорт от цяла България при група от 40 човека!

4. Нашите условия
5. Нашата програма
6. Предплатени екскурзии и други услуги
1. Георги Тошев Тошев - Застраховка
2. Атанас Пърлев Михайлов - Застраховка

7. Срок и начин на плащане на общата цена:
Обща цена в лева на пътуването: 380 лв.
Платени: 380 лв.
Остават за доплащане: 0 лв.
7.1. Плащанията по договор се извършват в срок съгласно т. 8.2.2 и т. 8.2.3 до началото на пътуването по един от следните начини:
7.1.1. в офис на ТУРОПЕРАТОРА;
7.1.2. с пощенски запис;
7.1.3. по банков път, следните сметки на ТУРОПЕРАТОРА:
Банка ДСК ЕАД
BGN IBAN: BG43STSA93000025953703
EUR IBAN: BG86STSA93000025953705
7.1.4. по електронен път чрез системите на ePay.BG, EasyPay, B-Pay, PayPal, Транскарт, Cashterminal, методите на 3D Secure - платими чрез дебитна и кредитна карта през
ауторизационният оператор Борика и др. подробно описани в сайта ни - www.thetrip.bg
7.2. Плащанията се извършват по следният ред:
7.2.1. Капаро в размер на не по-малко от 30% на човек за автобусните и не по-малко от 50% за самолетните пътувания, съобразно условията на конкретната програма. Резервацията
се прави само след заплащане на капарото.
7.2.2.Остатъкът в размер на 70% при автобусните програми или съобразно условията на конкретната програма, се заплаща минимум 14 (четиринадесет) дни преди датата на
отпътуване.
7.2.3.Остатъкът в размер на 50% при самолетните програми или съобразно условията на конкретната програма, се заплаща минимум 30 (тридесет) дни преди датата на отпътуване.
7.3. В случай, че сумата по т. 8.2. не бъде заплатена в посоченият срок, резервацията се АНУЛИРА и капарото остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
7.4. Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа от заплащането на депозита. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният
хотел, ТУРОПЕРАТОРА може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности.

8. Други плащания, невключени в цената:
8.1. ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ ИЗВЪН АНУЛАЦИОНИЯТ СРОК: В случай на промяна по вече направена резервация, промяна на метод на плащане или отказ от резервация, КЛИЕНТЪТ
заплаща еднократно такса – обработка на документи, 10.00 (десет) лева на човек.
8.2. ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА АНУЛАЦИОНИЯТ СРОК:В случай на промяна по вече направена резервация, промяна на метод на плащане или отказ от резервация,
КЛИЕНТЪТ заплаща еднократно такса – обработка на документи, 10.00 (десет) лева на човек. Сумата за възстановяване към клиента е съобразена с анулационните прагове и се
връща по метода на получаването й.
8.3. Допълнителна възможност за предни места, по-предни места се заплащат на човек, според ценовата оферта към съответното пътуване (като предни или по-предни места са
до 5 ред в автобуса). При различните пътувания е възможно цените да бъдат различни.

9. Условия за РАННИ / ПРОМОЦИОНАЛНИ записвания:
9.1. Ранните/промоционални записвания са валидни при резервация и плащане, направени до обявените промоционални дати!
9.2. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно/промоционално записване, се заплаща до съответната дата на стандартните цени!
9.3. Всеки турист, който e резервирал и заплатил пакет за ранно/промоционално записване в случай на анулация, може да се откаже от договора, без да дължи неустойка, ако
анулацията се направи до 10 ч. в първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня на закупуването. При закупуване на билети за спортни състезания от типа на Формула 1 и
билети за концерти, при поръчан и вече закупен билет от ТУРОПЕРАТОРА сумата не се възстановява, а се доставя билетът на самия клиент. Във всички останали случай, когато
налице е невъзможност да смени датата и заплати по стандартни цени, то ПОТРЕБИТЕЛЯ губи 100% от внесената сума.
10. Потребителят от свое име и от името на записаните в бланката лица декларира, че е запознат с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за организирано пътуване на ТУРОПЕРАТОРА, представляващи
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и 2 към настоящия ДОГОВОР и ги приема безусловно.
11. Потребителя декларира, че преди подписване на договора е получил надлежно от ТУРОПЕРАТОРА цялата информация описана в чл.82, ал. 1 от ЗТ.
12. Пътуването, посочено в ДОГОВОРА се осъществява при набрани минимален брой участници, а именно: 40 човека. В срок до 3 дни преди датата на отпътуване ТУРОПЕРАТОРА
уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за набраният брой участници. В случай на недостатъчен брой туристи, ТУРОПЕРАТОРА възстановява внесената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума в пълен размер.
13. ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото да промени цената на услугата при промяна на: транспортни разходи; разхода за гориво; хотелско настаняване; входни, летищни,
пристанищни и др. такси; промяна с повече от 5% на валутния курс; непредвидено покачване на цените от страна на партньорите ни, както и в други обективно наложителни случаи.
Независимо кога са резервирани и заплатени в периода м/у датата на сключване на договора и датата на отпътуването.
14. За неуредените в настоящите ДОГОВОР условия, ще се прилагат ОБЩИТЕ условия на ТУРОПЕРАТОРА, нормите на ЗАКОНА за турзима и дейстащото в РБългария законодателство.
15. Настоящият ДОГОВОР влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването.
16. Настоящият ДОГОВОР се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, като туриста декларира, че е получил двустранно подписаният екземпляр от
ДОГОВОРА си. От свое име и от името на записаните в този договор ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с общите условия за пътуване, включени в договора и ги приехме. Туристът
декларира, че преди подписване на Договора, му е предоставена информацията в чл. 82, ал. 1 от ЗТ.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните. Потребителят преди сключването на настоящия Договор е предварително запознат.
Потребителят декларира, че му е представен сертификат за сключена от Туроператора застраховка с полица №1992113150000864351 с валидност до 26.11.2020г. на ЗАД *Армеец*
и покритие 175 000 лв. (сто седемдесет и пет хиляди лева и 00 ст.).
С подписването на настоящият договор, ПОТРЕБИТЕЛЯ декларира, че е запознат предварително с общите условия на "Травел Хепи Енд".

Туроператор:
.

Турагент:

Клиент:

