ПЕРСОНАЛ КОНСУЛТ - Г. ПОПОВ
Сертификат за качество БДС ISO 9001:2008 № BAS QMS V 707-1
Регистрация № РК-01-6966/2012 г.за туроператорска и турагентска дейност

ПЕРСОНАЛ ТУР
1303, София бул. „Христо Ботев” №77 А
Тел/ факс: 02 931 24 00; моб. тел.: 0887 960 267
e-mail: tourism@personal-konsult.com; www.personal-konsult.com
УВАЖАЕМИ МЕНИДЖЪРИ, ДИРЕКТОРИ, ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОРИ, РЪКОВОДИТЕЛИ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ,
ЛИЧЕН СЪСТАВ, УЧИТЕЛИ, ЛОГОПЕДИ, ТЕРАПЕВТИ, ЕКСПЕРТИ
За Вас организираме обмен на опит и добри практики на тема:

ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА УЧИЛИЩАТА В НИЦА
25.02.2016- 02.03.2016
НИЦА, МАНТОН
БОНУС: ПОСЕЩЕНИЕ НА КАРНАВАЛА В НИЦА И МАНТОН
СРЕЩА С ДИРЕКТОР НА СРЕДНООБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ В НИЦА
ПРОГРАМА
1 ДЕН
Отпътуване в 16.00 ч от София, пл. Руски паметник. Нощен преход.
2 ДЕН
Сутринта пристигане във Словения. По желание посещение на за природния феномен пещерата „Постойна
яма”. Със своите над 20 километра в плетеница от пасажи, галерии и зали, тя е една от най-големите и найпосещавани пещери в Европа – около 30 млн. посетители от 1818 година до сега. Тук ще срещнете и един от
обитателите на подземната река Пивка – човешката риба. Разглеждане на пещерата с влакче. Посещение на
замъка Предяма – изграден в самата скала. Построен преди 700 години в самата скала на височина 123 м.,
той е служел за убежище на непокорния рицар Еразем от Предяма. Нощувка в района на Верона.
3 ДЕН
Закуска. Отпътуване за Ница. Пристигане в Ница и настаняване в хотел. Нощувка.
4 ДЕН
Закуска. СРЕЩА С ДИРЕКТОР НА СРЕДНООБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ В НИЦА. Разглеждане на Ница стария град, площад “Масена”, цветния пазар, руската църква “Св. Николай”. Отпътуване за Кан - разходка
по крайбрежния булевард “Кроазет”, Казиното, Фестивалния дворец. Отпътуване към фабрика за парфюми.
Отпътуване обратно за Ница. В 14.30 ч на крайбрежния булевард „Променад-де-з-англе” започва карнавално шествие, а в 21.00 ч на същото място започва празничната програма по закриване на фестивала,
завършваща с пищни илюминации. (Билетите за карнавалното шествие, които не са включени в пакетната
цена на екскурзията, струват съответно по 21 EUR на специално изработените трибуни или 11 EUR на пл.
„Масена”; безплатно е по тротоарите извън пл. „Масена”. Който желае, може да дойде дегизиран). Нощувка.
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5 ДЕН
Закуска. Разглеждане на Монако и Монте Карло– Ботаническата градина, Дворецът на династията Грималди, Океанографския музей, Казиното. Около 15.00 ч. – отпътуване за Верона. Вечерта - пристигане и настаняване в хотел. Нощувка.
6 ДЕН
Закуска. Разглеждане Верона: на площад Бра, Арена ди Верона, къщата на Жулиета, площада на сеньорията.
Свободно време. Отпътуване за Милано. Разглеждане на двореца Палацо Реале, паметникът на Викторио
Емануел ІІ и галерията, площада и катедралата Дуомо. Свободно време. Отпътуване за България.
7 ДЕН
Пристигане в България.

Комплексна цена: 645 лв. Доплащане за единична стая: 185 лв.
Заплаща се на „Персонал Консулт Попов“ ЕООД,
Банкова сметка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, пл. „Св. Неделя” 7,
SWIFT BIC: UNCRBGSF IBAN: BG12 UNCR 7630 1078 0908 10
В цената се включва:
1. Транспорт с лицензиран туристически автобус;

2. Две нощувки със закуска в хотел** /*** в района на Верона;
3. Две нощувки със закуски в хотел **/*** на Френската ривиера;
4. Туристическа програма в Ница, Кан, Верона;
5. Посещение на Карнавала в Ница;
6. Водач от агенцията;
7. Медицинска застраховка.
В цената не се включва:
1. Евентуални такси за музеи и посещения на туристически обекти по желание;
2. Храна извън обявените;

3. Разходи от личен характер;
4. Входни такси и билети за туристически обекти: за пещерата Постойна яма и замъка Предяма –
25.50 евро (комбиниран билет);
5. При нощувки в Италия туристите заплащат задължително градска такса както следва: в или околностите
на Лидо ди Йезоло - 1,00 евро на човек на ден при настаняване в хотели 3 звезди и 1,50 евро на човек на
ден при настаняване в хотели 4 звезди; в или околностите на Монтекатини Терме - 1-2 евро на човек на
ден при настаняване в хотели 3 звезди и 3-4 евро на човек на ден при настаняване в хотели 4 звезди. Таксата се заплаща лично от туристите на рецепцията на хотелите преди отпътуването им и не е включена в
пакетните цени в този каталог.
Краен срок за записване- 5 февруари 2016г
Краен срок за заплащане на цялата сума- 5 февруари 2016г, до запълване на резервираните места в автобус и хотел
Включване в списъка на пътуващите по реда на плащане до запълване на резервираните места
Записването се извършва преди това на e-mail: tourism@personal-konsult.com
Ще получите сертификат за професионално усъвършенстване!
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Забележки:
 Необходими документи: лична карта или задграничен паспорт;
 За дете под 18 години, непридружавано от единият или от двамата си родители, е необходимо
нотариално заверено пълномощно /копие и оригинал/ и задграничен паспорт;

Настаняването в автобуса се осъществява според датата на записване;
 Представителите на агенцията по време на пътуване не са професионални екскурзоводи за чужбина
и намят право да изнасят беседи пред туристическите обекти. За целта всеки може да си наеме
местен лицензиран екскурзовод срещу заплащане. Водачите от агенцията само обезпечават
туристическото пътуване и дават обща информация за посещаваните обекти;
 Агенцията не носи отговорност за работното време и цената на входните такси на туристическите
обекти;
 Агенцията си запазва правото за промени в последователноста на изпълнение на програмата;
 Агенцията си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства.
 Курсът се провежда при минимум записани 25 участници
 Фирмата си запазва правото за промени в програмата при непредвидени обстоятелства

За справки и записвания:
София 1303, бул. “Христо Ботев” №77 А, ет. 3,
Тел.: 02 931 24 00, 02 931 18 02
0887 960 267- Виктория Димитрова - Ръководител отдел „Семинари и обучения”
e-mail: tourism@personal-konsult.com ; www.personal-konsult.com
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
ДАННИ ЗА ФАКТУРА
………………………………………………………………………………………………….………..............................……………
(фирма, организация - пълното наименование)

МОЛ (за фактура)…………………………………………………………………………..……............................................……
Дан № …………………………………………………………БУЛСТАТ…….......……………………..………………………….
Гр. (с) …………................................................……Код …………ул.(ж.к.)………………………………..………....…………
ДАННИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Гр. (с.) …………………………………….….код …………….ул. (жк) …………………………………………………………
№ …… бл ……… вх ……. An ……… тел./факс: ................................................ моб. тел.:...........................................
e-mail: …...…..............…….....…………………….….........
Заявяваме ........ бр. участници в семинар на тема:………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………....…………….
…………………………………..……………………………………….……на дата: …………………………………….……...
……………………………………….……………………………………………………………………………….…….…………
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
……………………………………….……………………………………………………………………………….…….…………
............................................................................................................................................................................................
(Име, презиме, фамилия на участника/участницитеците )

За целта превеждаме на ………………………………………………………………………………………………………..
общо ....................... лв. с платежно нареждане от .............. 20…....г., копие от което прилагаме към заявката
за участие.
Въпрос/ите, които бих желал/а да се коментират :
………………………………………………………………………………………………………….……….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….….
МОЛЯ, ПРИКАЧЕТЕ СКАНИРАНО ПЛАТЕЖНОТО НАРЕЖДАНЕ!

