
Брой участници: Трек Транскавказ –
11 дни

Изкачване на Казбек
– 11 дни

Обща програма – 17
дни

Минимален брой за
потвърдена програма

-3/4 участника

1295 лв

минимум 4-ма участника
РВ: 450 лв, ИР: 845 лв

1200 лв

минимум 3-ма участника
РВ: 750 лв, ИР: 450 лв

2450 лв

минимум 3-ма участника
РВ: 1150 лв, ИР: 1300 лв

5-7 участника 1125 лв

РВ: 360 лв, ИР: 765 лв

1200 лв

РВ: 750 лв, ИР: 450 лв

1975 лв

РВ: 910 лв, ИР: 1065 лв

8-10 участника 1040 лв

РВ: 300 лв, ИР: 740 лв
Изкачване на Казбек

до 6 участника
Изкачване на Казбек

до 6 участника

*Общата сума не включва разходите за самолетен билет и застраховка!

РВ – Разход за водач. Това е хонорарът на водача (който включва и абсолютно всички негови
разходи по програмата), разделен на броя участници. След записването ви ние ще потвърдим 
програмата при набиране на необходимия минимум участници и цената за водач (РВ) ще е 
определената при минимума. При записване на още участници, тази цена ще намалява, тъй 
като ще се разделя на повече участници. Тоест това е максималната сума, която бихте имали 
като разход за водач при потвърдена програма.

ИР – Индивидуални разходи. Това са личните ви разходи за нощувки, транспорт, храна – 
така, както са описани в програмата. В тези разходи не са включени следните пера: самолетен
билет, индивидуална застраховка,  алкохолни напитки, вход музеи, бакшиши, подаръци. 
Сумата  се дава с цел да ви ориентира колко средства ще ви е необходимо да носите по време 
на пътуването.

Самолетен билет – цените на билетите варират, при записване на минимума участници ще 
си закупим билети по цените към момента. Колкото по-рано стане записването, толкова по-
ниски са тези цени. Пишете ни, за да ви ориентираме за цените в момента.

Застраховка – изискваме от участниците да сключат индивидуална застраховка за пътуване 
в чужбина, която да покрива и разходи по планинско спасяване. Цената и варира между 30-50
лв, според параметрите. Пишете ни за повече информация.

Ние не сме туроператор и по тази причина не ви предлагаме пътуване с обща цена. Цената, 
която заплащате на нас е единствено хонорарът на водача. Всички други разходи са дадени 
информативно – ние не събираме от вас тези суми и не добавяме проценти и комисионни 
върху тях. Тези суми се заплащат на трети лица по време на пътуването – хотели, местен 
транспорт и т.н.


