Visa premium оферти - Екскурзии и
круизи
Възползвай се от атрактивни отстъпки при избор на
вълнуващи пътешествия и круизи.
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Eкскурзии с отстъпки от Apollo

Apollo
Туристическа агенция Apollo
разполага с дългогодишен
опит в първокласното
организиране на екскурзии
на 6 континента. Предлага
избор от стотици популярни
и екзотични дестинации.

Стремежът на Apollo е винаги да предоставя различен поглед към пътуването, като разкрива найинтересното от всяка дестинация, и помага на туриста да опознае отблизо местния бит и култура.
С годините агенцията е разработила специални програми, създадени спрямо разнообразните
интереси и нужди на пътуващите.
Apollo Group се състои от 4 различни бранда: Apollo, VIP Zone, Wedding Style и Apollo Bulgaria,
които се различават по вида на туристическите услуги, които предлагат. Mисията на Apollo обаче
остава една и съща – да превърне всяко пътуване в незабравимо изживяване.
Сега Apollo VIP Zone предлага специални отстъпки при плащане с картa Visa Gold, Platinum или Infinite: от 3 до 5% от цената за екскурзия и безплатна застраховка с покритие 100 000 лв., включваща
медицински разноски, злополука, застраховка на багаж и др. Избери измежду пет уникални
пътешествия:
● 16-дневен речен круиз по река Меконг до Виетнам и Камбоджа, с посещение на древния
будистки храм Ангкор Ват
● 15-дневно пътешествие с круиз и сафари в Южна Африка, Ботсвана, Намибия и Зимбабве
● 8-дневно пътуване из Индия с луксозния влак „Махараджа Експерес“, в духа на индийските
кралски традиции
● 8-дневна екскурзия из природните забележителности на Еквадор
● 11-дневно пътешествие в Чили, с посещение до Националния парк „Торес дел Пайне“
За повече информация и резервации: apollobg.com и vipzone.bg
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Eкскурзии с отстъпки от Apollo
Условия за ползване
За периода от 03.08.2016 г. до 03.08.2017 г. партньорът предоставя на всички картодържатели на Visa Gold, Platinum и Infinite следните специални оферти:
● 3% от цената за екскурзия и безплатна застраховка с покритие 100 000 лв., включваща медицински разноски,
злополука, застраховка на багаж и др. за пътуване из Индия с влак “Махараджа Експерес”
● 5% от цената за екскурзия и безплатна застраховка с покритие 100 000 лв., включваща медицински разноски,
злополука, застраховка на багаж и др. за:
● речен круиз по река Меконг
● сафари “Под звездите на Африка”
● екскурзия до Еквадор
● екскурзия до Чили
Офертата е валидна за “Apollo VIP Zone”. Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния
търговец. Невалидна е при забрана или ограничение по закон. Офертата е валидна само при плащане с
валидна карта Visa Gold, Platinum или Infinite. Всички данъци и/или разноски са отговорност единствено на
купувача.
Офертата може да бъде променена или оттеглена по всяко време без предизвестие. Офертата не важи
комбинирано с други оферти. Не се предвижда замяна в брой.
По отношение на офертата са приложими Общите условия на промоционална кампания „Оферти за
Visa Premium Offers”, достъпни на visabg.com.
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Круизни пътешествия с отстъпки от Usit Colours

Usit Colours
Usit Colours е туристическа
агенция с над 16 офиса в
цялата страна. Компанията
предлага широка гама от
услуги и продукти, насочени
към корпоративни и крайни
клиенти.

Воден от кредото „Живей. Пътувай. Откривай.“, екипът на Usit Colours е готов да превърне
твоята мечтана почивка в реалност. С повече от 20 години опит в сферата на туризма,
компанията предлага на своите клиенти пълна гама от услуги, свързани с пътувания
и почивки: от самолетни билети, хотелско настаняване и круизни пътешествия до
медицински застраховки за пътуване в чужбина и помощ при подготовка на документи за
виза.
Usit Colours предлага голям избор от круизни пътувания на достъпни цени чрез
специализираната си уеб платформа Crusit.bg, както и във всеки офис на компанията.
Наслади се на пълноценна почивка в изискана обстановка далеч от града и ежедневната
рутина. Плати за желания круиз с карта Visa Gold, Platinum или Infinite и вземи 5%
отстъпка от цената на индивидуални и групови круизни пътувания.
Офертата важи за круизи, обявени на crusit.bg или изготвени по индивидуална заявка.
Със закупуването на круиз получаваш и следните допълнителни преференции:
50% отстъпка от таксата за издаване на самолетен билет и 5% от цената за хотелско
настаняване.
За повече информация и резервации: usitcolours.bg и crusit.bg
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Круизни пътешествия с отстъпки от Usit Colours
Условия за ползване
За периода от 10.08.2016 г. до 10.02.2017 г. партньорът предоставя на всички картодържатели на Visa Gold,
Platinum и Infinite следната специална оферта: 5% от цената на индивидуални круизи и 5% от цената на групови
круизни пътувания с организиран транспорт. Офертата е валидна за круизни пътувания, резервирани през
специализирания сайт crusit.bg или изготвени по индивидуална заявка при следните условия:
● картопритежателят трябва да бъде един от пътуващите;
● отстъпката е приложима за всички пътуващи заедно с картодържателя лица, за които той плаща, с
изключение на деца, в случаите, когато за тях са приложими специални детски тарифи;
● отстъпката не важи за предварително заявени допълнителни услуги от круизните компании, като брегови
екскурзии, пакети напитки и др.;
● сключването на договор за круизно пътуване и заплащането на първата вноска по него трябва да е в периода
на валидност на Промоцията;
● преференцията не е приложима за круизи, резервирани преди началната дата на Промоцията;
Офертата не може да се комбинира с други промоции и намаления и се отнася единствено за картодържателя.
Офертата подлежи на промяна и се базира на условията на конкретния търговец. Невалидна е при забрана или
ограничение по закон. Офертата е валидна само при плащане с валидна карта Visa Gold, Platinum или Infinite.
Всички данъци и/или разноски са отговорност единствено на купувача.
Офертата може да бъде променена или оттеглена по всяко време без предизвестие. Офертата не важи
комбинирано с други оферти. Не се предвижда замяна в брой.
По отношение на офертата са приложими Общите условия на промоционална кампания „Оферти за
Visa Premium Offers”, достъпни на visabg.com.
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