
  
 
 

 

 
 

 
 

4 - 8 June 2022 Rotary Convention in HOUSTON  
https://convention.rotary.org/en/houston 

 

/ Хюстън  – Обиколен Тур на Мексико : Мексико Сити-Теотиуакан-Пуебла – 
Оаксака –Монте Албан -Митла- Теуантепек - Сумидеро-Сан Кристобал- Паленке-

Кампече-Ушмал-Мерида-Чичен Итца-Плая дел Кармен-Ривиера Мая  / 
 

04.06.2022 – 18.06.2022 
 

https://convention.rotary.org/en/houston


15 дни  -  14 нощувки  -  14 закуски  -  7 обяда   - 1 вечеря 
 
 
 
 

 
Ден 1 : 04.06.2022 София – Хюстън 
 
Отпътуване от София за Хюстън  с полет на Турски авиолинии в 09 :40. Кацане в Истанбул в 11:10 и 
излитане в 14:10. Кацане в Хюстън в 19:15. Посрещане и трансфер с автобус до хотела. Настаняване 
в  хотел  Houston Mariott Museum District  или подобен в централната част  на града. 
Свободно време с възможност за първа разходка из Даунтаун Хюстън  
Нощувка. 
 
 
 
 
 
Ден 2 : 05.06.2022  Хюстън 
 

 
Закуска. 
Свободен ден. Посещение на Конвенцията на Ротари Интернешънъл.   
За неучастващите - възможност за допълнителни екскурзии.                         
Нощувка.                                                                                                                                           
 
Ден 3:  06.06.2022 Хюстън 
 
10:00ч.  – 18:00ч. Целодневен сити тур на Хюстън.  
Нощувка. 
 
Ден 4: 07.06.2022  Хюстън – Мексико Сити  
 



 
 
 
 
 
 
Закуска. Ранен трансфер до летището за полет – Хюстън - Мексико Сити в 9:35.  
 
11:50 Кацане на летището в Мексико Сити.Посрещане, обяд и начало на посещението  на 
историческия център на мексиканската столица, най-големият град в цяла Америка, включен в 
списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство - панорамен тур по елегантния булевард 
„Реформа”, Паметника на революцията със златния ангел на най-високата колона, централния 
площад „Ел Сокало” с Националния дворец, дом на най-ярките исторически стенописи, сътворени от  
знаменития художник Диего Ривера (съпруг на Фрида Кало), митрополитската катедрала Успение 
Богородично с впечатляваща мексиканска барокова архитектура – най-старият и най-голям храм в 
Америка, седалище на Мексиканската архиепископия на католическата църква, музея на Темпло 
Майор, построен на мястото на някогашна пирамида и приютяващ скулптурни шедьоври на ацтеките. 
Денят завършва с разглеждане на един от най-известните музеи в света – Мексиканският 
антропологически музей, шедьовър на мексиканската модерна архитектура. В него се 
съхраняват голяма част от единствени по рода си съкровища на предколумбийска Америка.  
 
Настаняване в хотел "Plaza Florencia" **** (или подобен). 
Нощувка. 
 
Ден 5: 08.06.2022   Мексико Сити - Базиликата „ Девата от  Гуадалупе” - Теотиуакан  
 
Закуска. Обяд 
 
Отпътуване за Теотихуакан, на 1 час път от столицата Посещение на базиликата „Девата от 
Гуадалупе“ – едно от най- почитаните места в католическия свят и единственото, което съперничи по 
посещаемост на Ватикана в Рим по брой поклонници за година. На това място Богородица се появява 
на местния Хуан Диего и го изпраща със заръка при епископа да построи храм. След истинско чудо, 
което се случва, на това място е построен храм, който може да се посети до днес и се смята, че 
мястото е чудодейно и сбъдва желания. 
 



 
 

 
Произнасяно като Теотиуакан е ацтекцко име, което означава в превод „родно място на боговете”. 
Някога Теотихуакан ( ЮНЕСКО) е бил най-големият град на предколумбова Америка. Той е бил един 
от първите истински градски центрове в западното полукълбо и в епохата на своя разцвет ( между 
150 г. и 450 г.) в него са живели около 250 000 души. Макар през VII-VIII век градът е бил опожарен от 
нашественици, след което и изоставен, в него са останали куп смайващи въображението 
археологически руини и оцелели постройки. Най-внушителна сред тях е Пирамидата на слънцето, 
третата най-голяма пирамида в света след тези в Чолула (отново в Мексико) и Гиза. Днес тя е с 
няколко метра по-ниска от времето, когато е била построена, тъй като липсва олтарът на върха ѝ, от 

който древните жители на Теотихуакан отправяли молитви към боговете. При първата си среща с 
Теотихуакан дори и суровите ацтеки били обзети от страхопочитание пред пирамидата. През XIII век, 
когато ацтеките нахлули в Централно Мексико, някога процъфтяващия град отдавна вече бил 
изоставен от загадъчните си строители. Неговото величествено церемониално средище било 
обрасло с гъста растителност. Ацтеките дали на мястото настоящото му име и нарекли неговите най-
импозантни сгради според своите собствени вярвания – Пирамидата на Слънцето и Пирамидата на 
Луната. Като решили, че някои от постройките са гробници, те кръстили основния булeвард „Пътя на 
мъртвите”, който пресича церемониалния център на Теотихуакан и свършва пред Пирамидата на 
Луната – платформа за публични ритуали и жертвоприношения, наподобяваща по форма далечната 
планина. Около 600 г. внезапна и жестока разруха сполетяла селището и голяма част от населението 
избягала. Причините остават мистерия.  
 
Връщане в Мексико Сити. 
Традиционна вечеря с шоу “Guadalajara Night“ 
Нощувка. 
 
Ден 6: 09.06.2022  Мексико Сити -  Пуебла -  Оаксака 
 
Закуска. Обяд 
 
 



 
 
6:30ч. се отправяме към една от гастрономическите столици в Мексико - град Пуебла, основан в 
далечната 1531 г. Градът е разположен в обширна долина в централното плато на Мексико. Макар да 
е тих провинциален град, той е и столица на щат Пуебла и е четвъртият по големина град в страната. 
Посещение на централната част, която съхранява удивително архитектурно наследство от 
колониалната епоха, сред което се откроява множеството от църковни ансамбли. Заради своя 
исторически център, градът също е включен в списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство. 
Заобиколен от планини и вулкани, той предлага ефектни панорамни гледки. В Пуебла се намират най-
високите и впечатляващи вулкани в страната - Попокатепетъл, Истаксиуатъл и Малинче. Над 
постоянната снежна шапка на Попокатепетъл (5452 м) от време на време може да се наблюдава едва 
забележима струйка дим, свидетел за последните му изригвания. Неслучайно индианците са го 
наричали Димящата планина. 
 
Отпътуване към стария колониален град Оаксака (ЮНЕСКО). Оаксака е главен град на едноименния 
щат, често наричан „най-мексиканския град” в републиката - едно от местата в Мексико, където най-
добре може да се усети автентичната местна култура и нрави. Оаксака и съседният щат Чиапас са с 
най-многобройно индианско население в сравнение, с която и да било друга област в Мексико. Тук 
индианските вярвания са дълбоко вкоренени в местната култура, което предопределя Оаксака като 
притегателна дестинация за туристите. Пристигане в града в късния следобед. Кратък Сити тур на 
града с посещение на пазара.  
Настаняване  в  хотел (Casa Conzatti 4* - https://casaconzatti.com.mx/    или подобен). 

Нощувка. 
 
Ден 7: 10.06.2022  Оаксака -  Монте Албан - Туле, Митла - Теуантепек   
 
Закуска. Обяд 
Отпътуване за Туле – малък град, където се намира Дървото на Туле – гигантски мексикански блатен 
кипарис на възраст между 1400 и 1600 години. Местното население го нарича с прозвището „Дървото 
на живота“, защото хаотичните разклонения на стъблото му наподобяват форми на животни. Пътят 

https://casaconzatti.com.mx/


продължава към  Митла, известна заради постройките от доколумбовия период с неповторими стенни 
орнаменти. Пешеходна разходка в Митла. Продължаваме към Теуантепек. Настаняване в хотел Calli 
4*  -  www.hotelcalli.com или подобен).  
Нощувка. 
 

 
 
 
 
 
Ден 8: 11. 06.2022  Теуантепек - Каньон Сумидеро - Сан Кристобал де лас Касас  
 
Закуска . Обяд 

Ранно отпътуване към Tuxtla Gutierrez и Chiapa de Corzo ( щата Чиапас), в южната част на страната, 
с невероятния каньон Сумидеро - дълбок естествен каньон, зашеметяващо чудо на природата. Там 
може да се видят минерализирани пещери, водопади с много форми и размери, красиви гледки, 
невероятна растителност и животински свят. Каньонът има вертикални стени, които достигат до 1000 
метра. Във вътрешността му е открит екологичен парк, до който може да се достигне единствено с 
лодка. Обядът ще се състои именно по време на разходката с лодка, когато могат да се наблюдават 
крокодили, маймуни, корморани и др. Предлагат се редица атракции, спортни дейности и посещение 
на резерват за диви животни. Спирки на площадки за наблюдение в парка. 

Пътят продължава към Сан Кристобал де лас Касас – колоритен град, разположен в малка долина в 
района на Централните планини на мексиканския щат Чапас. В оставащата част на деня - 
организирана пешеходна разходка из центъра, известен със запазената си испанска колониална 
планировка и архитектура, Малки улички, старинни домове и колониална архитектура, 
стилни ресторанти и кафенета, странстващи музиканти и многобройни магазинчета за сувенири 
привличат туристи от цял свят. Сан Кристобал е бил столица на щата до 1892 г., но все още се смята 
за негов културен център, благодарение на богатата си история и наличието на коренно местно 
население. Сред емблематичните символи на града е централния площад Сокало ,Катедралата Сан 
Кристобал, чиято главна фасада е обърната не с лице към площада, а към своя собствен атриум 
(вътрешно дворно пространство), наречен Катедралният площад. Посветена е на патрона на града 
Сан Кристобал и в архитектурния ѝ облик се вплитат елементи на европейски барок, мавърски и 

местни стилове. Недалеч от площада се намира църквата Санто Доминго (завършена през 1551 г.), 
част от доминикански манастир. Нейната фасада, изцяло реставрирана през 2006 г., се счита за един 
от най-богато орнаментираните представители на колониален барок в Латинска Америка, а пищният 
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ѝ позлатен дървен интериор, простиращ се по цялата й дължина, допълва усещането за това 

богатство. Настаняване в централно разположен хотел от вида на Casa Mexicana 4 *,  
www.hotelcasamexicana.com. (или подобен).  

Нощувка. 

Ден 9 : 12.06.2022  Сан Кристобал - Водопадите Agua Azul - Misol Ha – Паленке 

Закуска.  

Ранна закуска и пореден вълнуващ ден. Сутринта се посещават индианските селища на маите 
Чамула и Цинакантан , известни с характерните си костюми, които с особена гордост носят и днес в 
ежедневния си живот. Ще посетим и работилница, където жените тъкат пъстроцветни платна за 
колоритните дрехи.  

След това се отпътува към един от най-красивите обекти на маите – кралския град Palenque / Паленке, 
обект на ЮНЕСКО и един от най-красивите градове на маите, изключително добре запазено 
светилище от класическия им период. Археолозите смятат, че е на поне 1600 години! 

 

 

 
 
 
 
По път се посещават  известните водопади AGUA AZUL,в превод от испански "синя вода" - една от 
природнитe забележителности на Мексико Тук се разкриват  божествени пейзажи и уникални нюанси 

http://www.hotelcasamexicana.com/


на синьото и тюркоазения цвят, които природата е възпроизвела като истински художник. Това е цяла 
серия от водопади с различна височина (6 м.), с много високо минерално съдържание, което именно 
придава този синьо-зелен цвят и се минава покрай  Misol Ha, водопад с височина 30 м., в  чиято 
естествена лагуна може да се освежите. Отпътуване за Паленке. и настаняване в хотел Tulija Express 
Palenque 4 * (или подобен). 
 
Нощувка.  
 
Ден 10: 13. 06.2022  Паленке - Кампече 

Закуска.  

Обиколка на Паленке – това е една от най-удивителните находки от епохата на маите. След упадъка 
на цивилизацията им джунглата е погълнала всичко построено и едва в края на XVIII в. случайно 
излиза отново на бял свят. Посещението е вълнуващо приключение в стил “Индиана Джоунс“, което 
ще ви предложи срещи с огромни игуани, разходка сред екзотични растения и лиани, между които 
изникват каменни постройки. За разлика от други внушителни пирамиди, основната на Паленке не 
впечатлява с размери, но се оказва гробница на един от великите владетели – Пакал. Във 
вътрешността на пирамидата е открит саркофаг с тялото на владетеля, покрит с ритуална посмъртна 
маска от нефрит. По-малката пирамида до него се оказва също гробница, в която е открито тяло на 
жена, чиито кости, както и стените на погребалната камера са оцветени в ярко червено. Въпреки че 
все още няма яснота коя е тя, археолозите я наричат “Червената царица“. Кинич Ханааб Пакал 
(Слънчевият щит), който заел трона през 615 г. едва на 12-годишна възраст и продължил да 
царува през следващите 68 години. Той поставил началото на амбициозна строителна програма, 
която подготвила сцената за последвалите проекти на неговите наследници.  

Отпътуване за един от красивите древни градове в Мексико – Кампече. Крайбрежен град, някога често 
нападан от пирати, поради което е опасан със здрава крепостна стена, която да го защитава от 
набезите им. Построена през ХVІІ век тя е цяла система от укрепления и отбранителни кули за защита 
от атаките на пиратите, които по онова време плячкосвали корабите в Карибско море. Стената има 
две порти – откъм морето и откъм сушата, а между тях се простира пешеходна улица с множество 
заведения живописно Днес градчето е под закрилата на ЮНЕСКО. Тук се намира най-старата 
катедрала в страната, La Conception. 

Настаняване в хотел Plaza Campeche 4*, www.hotelplazacolonial.com (или подобен).  

Нощувка. 

Ден 11: 14. 06.2022  Кампече – Ушмал - Мерида  
 
Закуска. Обяд 
 
Отпътуване за Ушмал– древен град на маите, който в превод означава „Строен три пъти“. Легендата 
разказва, че внушителната пирамида е построена от джудже, родено от яйце. Целият комплекс е 
прекрасен пример на късната архитектура на маите и е  един от най-добре запазените древни градове 
на маите (в списъка на ЮНЕСКО за Световно културно наследство от 1996 г.). Има възможност за 
изкачване до един от храмовете в комплекса, както и в Двореца, от където се открива впечатляваща 
гледка към влажните гори наоколо. 
Отпътуване за Мерида – Белият град /85 км/.  
 
Пристигане привечер в Белият град, наречен така заради внушителните богаташки къщи в европейски 
стил, строени през XVIII – XIX в., когато местните производители на сезал и търговци се замогват чрез 

http://www.hotelplazacolonial.com/


търговски контакти с Европа. Мерида е столица на щата Юкатан на едноименния полуостров. Градът 
е основан през 1542 година от испанския конкистадор Франсиско де Монтехо.  
След лежерна разходка из улиците на историческия център, където са разположени къщата на кмета, 
Правителствения дворец, катедралата, площада Идалго и Света Лучия, неокласическата сграда на 
театъра  -  настаняване в хотел El Gran Real Yucatan 4* (или подобен). 
 
 
Нощувка. 
 
 
 
Ден 12:  15. 06.2022  Мерида - Чичен Итца - Playa del Carmen /Ривиера Мая  
 

Закуска. Обяд 

 

 

Отпътуване към най-известния древен град на маите – Чичен Итца (ЮНЕСКО), религиозен, военен, 
политически и търговски център в древността, който в своя разцвет е бил обитаван от 35  000 души. 
Многобройните археологически находки в Чичен Ица са смес от културите на маи и толтеки. Основан 
в края на VIII век в централната част на Северен Юкатан, средището се развило по уникален начин 
само за един век и започнал да привлича множество пътешественици, търговци и поклонници от 
целия полуостров. Чичен Итца се превърнал в космополитен център на множество етноси и езици, с 
висока култура и с елегантен облик на гигантските пирамиди и храмове, дворци, резиденции и 
астрономически обсерватории. Символ на Чичен Итца е 24-метровата пирамида Ел Кастийо ( 
Замъкът), едно от новите 7 чудеса на света. Построена е в късния период на цивилизацията на маите 
и всъщност, това което виждаме е трета пирамида една върху друга. Във вътрешността съществуват 
още две постройки. Пирамидата е храм на слънчевият бог Кукулкан /пернатата змия - Кетцалкоатл/. 
На 21 март и 22 септември, при пролетно и есенно равноденствие се образува зрителна измама, 
която наподобява движението на змия, която се спуска по ръбовете на пирамидата.Освен религиозен 
център, Чичен Итца бил и град на воини. В Горния храм на ягуарите стенописите изобразяват  как 
армиите на Чичен Итца обсажда и заличават селища и градове, подпомагани от своите богове. 



Отпътуване към Плая дел Кармен. Настаняване в хотел 5 * на база ол инклузив. 

Нощувка. 

Ден 13:  16.06.2022   Плая дел Кармен - Ривиера Мая 
 
Свободен ден . Нощувка 
Възможност за допълнителни екскурзии: 
 
❖ полудневна екскурзия до археологическата зона Тулум – морската врата на империята на 
маите  

Тулум е съвкупност от четири зони - археологическо селище, морски курорт, градска част и 
биосферен резерват Sian Ka'an и е идеален за бягство от съвременните мегаполиси, тъй като 
навсякъде цари спокойствие, а красивата природа възстановява душевната хармония. Това е 
мястото, до което за първи път са достигнали испанските конквистадори начело с Кортес. Така 
че прекрасният залив на Тулум, над който бдят строгите силуети на пирамидите, е първата 
гледка, която европейците са имали към непознатата земя и която ще се открие и пред вашите 
очи; 

 
❖ целодневна екскурзия до парка Ксарет – Xcaret с включен обяд - цената включва транспорт 
от/до хотела, входна такса за парка, достъп до съоръженията, използване на оборудване за гмуркане, 
обяд на шведска маса, турове в подземните реки, достъп до плажове, заливи и природни басейни, 
спасителни жилетки и шнорхел тръби, ползване на зоната за почивка, съблекални и душове; не 
включва такса за ползване на видео камера; Ксарет е най-известният еко-археологически парк в 
света. В екскурзията до Ксарет ще открите: археологически останки, делфини, коне, тропически птици, 
развъдник на местна фауна, крокодили, остров на ягуарите, убежище за елени, място за пеперуди, 
пещерата на прилепите, плаж, а също така ще можете да разгледате под водата със шнорхел 
подземните пещери и реки.  
 
Ден 14: 17.06.2022   Плая дел Кармен - Ривиера Мая 
 
Свободен ден . Нощувка 
Възможност за допълнителни екскурзии 
 
Ден 15: 18.06.2022   Плая дел Кармен – Канкун - София 

 
Закуска. Свободно време    
 
В 10:30 ч. - трансфер до летището за полет Канкун – Истанбул с турски авиолинии в13 :40 . 

Ден 16: 19.06.2022   София  
 
Кацане на летище Истанбул в 9:35. Излитане за София в 13:30 и пристигане на летище София в 

14:45 ч. 

 

 

 

✓ ЦЕНА НА ЧОВЕК, НАСТАНЕН В ДВОЙНА СТАЯ:  6890,00 лв. 

✓ ДОПЛАЩАНЕ ЗА ЕДИНИЧНА СТАЯ - цената ще бъде предоставена допълнително  



✓ ЦЕНА НА ЧОВЕК, НАСТАНЕН В ТРОЙНА СТАЯ - цената ще бъде предоставена 

допълнително  

 

Важно : Цената на пътуването е калкулирана при група от 35 човека. При по малък брой на 

групата, цената ще претърпи преизчисление.  

Цената на пътуването е калкулирана при цена 1.75 лв. за 1 щ.д. 

 

Цената е в лева, на човек и включва: 

❖ Самолетен билет София – Хюстън   и   Канкун  – София на авиокомпания Търкиш еърлайнс  

с включени летищни такси , ръчен  и 2 чекирани багажа     

❖ Самолетен билет Хюстън – Мексико Сити на авиокомпания Американ Еърлайнс  с включени 

летищни такси и ръчен багаж  

❖ Трансфери летище-хотел-летище, както е описано в програмата; 

❖ Трансфер с луксозен автобус, както е описано в програмата; 

❖ 3 нощувки със закуски  в Хюстън,  в хотел Houston Mariott Museum District 4 * или подобен.   

❖ 8 нощувки със закуски в Мексико в хотели 4 звезди.  

❖ 3 нощувки на база „Всичко включено“ в Плая дел Кармен в хотел  5*  

❖ 7 обядa по време на обиколките в Мексико  

❖ 1 традиционна вечеря с шоу програма в Мексико Сити 

❖ Туристически обиколки с автобус и местен екскурзовод и превод на български език съгласно 

програмата 

❖ Екскурзоводско обслужване на английски и превод на български от водача на групата; 

❖ Входни такси на посещаваните обекти по описаната туристическа програма, освен 

упоменатите допълнителни атракции; 

❖ Описаната туристическа програма  

❖ Разходка с лодка в каньона Сумидеро 

❖ Посещение на археологическия комплекс Теотихуакан с вкл. входна такса 

❖ Посещение на антропологичния Музей в Мексико Сити с вкл. входна такса 

❖ Медицинска застраховка с покритие 25 000 евро ; 

❖ Водач преводач  

 

 

 



 

 

 

Пакетната цена не включва: 

❖ виза за САЩ - 290 лв (към 30.11.2021 г.)- таксата се променя в зависимост от консулския курс 

на щатския долар, обявен от американско посолство); 

❖ такса за обработка и подаване на  документи за американска виза - 80 лв;  

❖ Доплащане за чекиран багаж по полета  Хюстън- Мексико Сити  – 25 USD на куфар до 23 кг 

❖ разходи от личен характер; 

❖ задължителни  бакшиши за екскурзовод –  4 USD  на ден и шофьор – 4 USD  на ден в САЩ ;    

от 3-5 USD на турист на ден за екскурзовод и за шофьор в Мексико  

❖ Такса за снимане в музеите в Мексико : 3 USD на турист за всеки обект отделно 

❖ Туристическа такса за напускане на Мексико – около 25 щ.долара (варираща е, според 

местните власти) 

❖ Такса за напускане на Мексико от летището на  Канкун – около 11 щ.долара  

❖ Градска такса 28 мексикански песо (около 1.5 щ.дол.) на ден, платими на рецепция, при 

настаняване  

❖ Еко такса 1,25 щ.дол.  на ден на стая ,платими на рецепция, при настаняване. 

❖ Кинтана Роо провинция  санитарна такса 2 щ.дол.  на ден на стая ,платими на рецепция, при 

настаняване / Плая дел Кармен / 

❖ Допълнителни мероприятия  и екскурзии. * Забележка: Цените на допълнителните екскурзии 

и мероприятия  са към дата 15.11.2021г и подлежат на актуализация. 

❖ Такса за участие в конгреса на Ротари Интернешънъл и ротарианските мероприятия 

❖ Допълнителна застраховка „Отмяна на пътуване“, която се сключва при записване за 

пътуването и не по-късно от 5 дни от внасяне на депозита 

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 
 

➢ Депозит – 1500 лева при записване  до 20.12.2021.Депозитът е невъзвращаем. 
 
➢ Втора вноска – 2000 лв (внася се след издаване на американска виза, но не по - късно 

от 01.02.2022) 
 
➢ Доплащане  на пълната сума до 01.04.2022 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
Изисквания при настаняване в хотелите в САЩ: 
 
Моля да имате предвид, че някои от хотелите в САЩ имат изискване при настаняване да се направи 
депозит в рамките на 100 щ. долара. за покриване на потенциални разходи като румсървис или мини 
бар за продължителността на престоя. Заплащането на депозита се извършва само с  кредитна карта 
. При напускане на хотела депозита ще Ви бъде възвърнат по картата. 
 
 
Паспортен и визов режим: 
 
Мексико  
Българските граждани, притежаващи валидни паспорти минимум 6 месеца след датата на влизане в 
страната, могат да влизат и пребивават на територията на Мексико, като туристи без визи за срок до 
180 дни. При влизане на територията на Мексико, в качеството си на туристи, българските граждани 
попълват миграционен формуляр, който трябва да се представи при напускането на страната, заедно 
с паспорта и билета за обратно връщане. 

 
САЩ  
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт 
минимум 6 месеца след датата на влизане в страната и предварително издадена виза, получена в 
дипломатическите и консулските представителства на страната в чужбина. Визова информация за 
САЩ: считано от 1 април 2010 г. всички кандидати за неимигрантски визи, подаващи молбите си в 
София, ще трябва да използват новия електронен формуляр DS-160. Той е задължителен за всички 
кандидати, които записват интервю чрез онлайн системата за записване, както и за тези, които 
отговарят на изискванията за кандидатстване чрез системата “Drop Box”. Необходими документи за 
кандидатстване са: бележка от Уникредит Булбанк за заплатена такса за визата, международен 
паспорт с валидност минимум 6 месеца след планираната дата за връщане в България, 1 актуална 
цветна снимка 5 см х 5 см на бял или почти бял фон, удостоверение за раждане на кандидата и на 
всички негови деца. Кандидатите за визи могат да представят допълнителни документи в подкрепа 
на твърдението, че имат здрави връзки със страната си на постоянно пребиваване заради които ще 
се върнат в родината си след временно пребиваване в САЩ (това могат да бъдат документи за 
собственост на имущество; банкови извлечения; документи, показващи че кандидатът работи; 
доказателства за семейни връзки и т.н.). Можете да представите фотокопия на тези документи. 
Всички тези документи могат да бъдат на български език. Не се изискват преводи на английски език. 
За по-подробна и обстойна информация относно кандидатстването за неимигрантска виза, моля 
посетете: http://www.ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-visaapply.asp 

 
Забележки: 

 
❖ За всички полети лимитът за багажа е 23 кг. за голям багаж и 10 кг. за ръчен; 
 
❖ Цените на допълнителните екскурзии и мероприятия са към 15.11.2021 г.; 
 

❖ В цената на визата за САЩ е включена безплатна доставка на задграничния паспорт до офиса 
на куриерска служба „TNT Express”. Срещу доплащане от 10 лв. задграничния паспорт може да бъде 
доставен на адреса, посочен от клиента. 
 

http://www.ustraveldocs.com/bg_bg/bg-niv-visaapply.asp


❖ Туроператорът си запазва правото при промяна на летищните такси от страна на 
Авиокомпанията, да промени летищните такси и съответно цената на екскурзията. В такъв случай 
разликата в летищните такси трябва да бъде доплатена от клиента; 
 
❖ Възможност  за удължаване на престоя в Мексико на Ривиера Мая или Канкун – моля 
направете индивидуално запитване; 
 

❖ Възможност  за включване в програмата само в Мексико  – моля направете индивидуално 
запитване; 

 
 

 

ПРОГРАМАТА СЕ ОРГАНИЗИРА  ОТ : 
 

 

 

 

 

 

СМАРТ ТРАВЕЛ ООД          ПТM ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БЪЛГАРИЯ ООД     

София 1000, бул „ Витоша” 53                                София 1463, ул. Княз Борис 1, 42 А 

Тел: 02 986 09 88, 02 986 09 66        Тел: 02 951 69 75;   0877 578 720 

www.smarttravel.bg          www.ptmitourism.com   

E-mail: info@smarttravel.bg;                       Е-mail: info@ptmitourism.com 

ДРАГОМИР ЛАЗАРОВ 0887983375                       МАРИЯ ПИГУЛЕВА  0888506477 

Ротари Клуб София Сити                Ротари Клуб София Сердика 

E-mail: dragomirlazarov@gmail.com                      E-mail: maria.piguleva@gmail.com   
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