
МЕЧТАНОТО ПЪТУВАНЕ 
НА КРЕДИТ

Изготвил: Ани Йовчева 10 в клас



План на предстоящото 
пътуване

Избираме професия и определяме 
месечната заплата в дадения 
сектор.

Определяме мястото за почивка и 
забележителностите ,които ще 
посетим.

Изчисляване дневните разходи -
такси за посещения, транспорт, 
развлечения и други.

Проучване на възможности за 
кредит с добри условия.



Избраната професия-мениджър на 
туризма
Туризмът винаги е популярна ниша за доходи 
за мениджър, туристически агент и за 
туроператор.

Работата на мениджъра в туроператора и в 
туристическата агенция е различна от тази на 
квалифициран специалист. В първия случай  се 
занимавате с формирането на туристически 
маршрути, мониторинг на пазара ,а във втория 
─ ще продавате обиколки. 

Наивно е да се вярва, че ако имате само работа 
на туристически мениджър, веднага ще бъдете 
снабдени с безплатни пътувания до някакъв 
курорт. Това ще бъде достъпно само след 
определено време, натрупан опит и ще зависи 
от това как  доказвате себе си.



Какво е да си мениджър на туризма?

■ разработване на актуални маршрути за 
пътуване;

■ изготвяне на интересни екскурзии;

■ отговорността за навременния ред на 
билетите и хотелските стаи;

■ регистрация на визи, застраховка; 
Управление на платежното турне;

■ решаване на противоречиви ситуации;

■ преговори с клиенти лично или в телефонния 
режим;

■ регистрация на договори;

■ консултации за подбор на екскурзии.

■ Заплатата на един мениджър по туризма-
1700лв



Екскурзия до Испания-Мадрид-Андалусия и Мароко

9 дни -1339лв



София-Мадрид

1.Отпътуване на 11.02.2022г. в 11.05 ч. от 
Терминал 2 на летище София с полет на 
авиокомпания "Ryanair" за Мадрид. 
2.Пристигане на 11.02.2022г. на летището в 
Мадрид в 14.40ч



Часововреме в:

България-12ч. 

Испания-11ч. 

Мароко-10ч.

Валутни курсове:
(MAD-марокански 

дихрам)

5.0 MAD = 0.93 BNG

1 BNG = 5.4 MAD



ДЕН-1-Туристическа 
програма в Мадрид с 
местен екскурзовод на 
български език:

■ Кралският дворец 

■ площад "Ориенте"

■ площад "Испания„ 

■ булевард "Гран Виа"

■ площад "Ла Сибелес„

■ Музеят "Прадо"

■ Пласа Майор – сърцето 
на града

■ Пуерта дел Сол

■ Свободно време или 
туристическа програма 
по желание:

■ Вечеря .   Нощувка..

ДЕН-1

Площад ,,Ориенте“-Мадрид



Булевард ,,Гранд Виа“-Мадрид



Кралският дворец в Мадрид площад ,,Испания“ и статуята на Дон Кихот



площад ,,Ла Сибелес“ 



Музеят ,,Прадо“



Пласа Маьор-сърцето на Мадрид



Пуерто Дел Сол –статуята на мечката и дървото



ДЕН-2

Ден 2- Мадрид –
Кордоба – Севиля

~550 km

Закуска.
1.Отпътуване за Кордоба
2.Пешеходна 
разходка града: Катедра
лата "Мескита де 
Кордоба",
3.Крепостта „Алкасар“
4.Римския мост и 
мавърската защитна кула
„Калаора".
5.Свободно време. 
6.Отпътуване за Севиля.
Настаняване в района на 
Севиля. 
Вечеря. Нощувка.

Римския мост и мавърската защитна кула 

,,Калаора“



Кордоба



Катедралата ,,Мескита де Кордоба“



Крепостта ,,Алкасар“



ДЕН-3
Закуска.

Туристическа 
програма в Севиля
площад "Испания"
паркът "Мария Луиза"
Златната кула

дворецът "Алказар де 
Севиля"
Катедралата с гроба 
на Христофор Колумб
кулата "Хиралда"
Свободно време 

или туристическа 
програма по желание: 
Посещение на "Музея 
на фламенкото" с 
местен екскурзовод и 
фламенко шоу с 
включена една 
напитка.
Вечеря. Нощувка. Севиля

Севиля



Катедралата и кулата ,,Хиралда“



площад ,,Испания“



паркът ,,Мария Луиза“



Златната кула



дворецът ,,Алказар де Севиля“



ДЕН-4

Закуска. 

Трансфер до 
пристанището в Тарифа
Прекосяване с ферибот 
на Гибралтарския 
проток.
Пристигане в Африка.
Среща с представител 
на обслужващата 
агенция в Танжер
Отпътуване за Фес
Настаняване. 
Вечеря в хотела. 
Нощувка.

Севиля-Тарифа-Танжер-

Фес~520км

Пристанището в Тарифа



Танжер



Фес



ДЕН-5

Фес

Закуска.
Туристическа 
програма във Фес. 
Посещение на старата 
медина
Следобед свободно 
време за разходка по 
улиците на Фес.
Вечеря в хотела. 

Нощувка.

Града Фес



Тесните улици на града Фес



Старата медина



ДЕН-6
Ден 6- Фес – Мекнес –
Казабланка – Рабат

~395 km

Закуска. 

Отпътуване за Мекнес
Туристическа 
програма в Мекнес. 
Отпътуване за Казабланка
Туристическа програма в 
Казабланка
Свободно време.
Отпътуване за Рабат

Настаняване. Вечеря. 
Нощувка.

Мекнес



Казабланка



Джамията ,,Хасан II“



Рабат



ДЕН-7

Рабат – Танжер – Тарифа –
Гранада

~550 km

Закуска.

Панорамна обиколка с местен 
екскурзовод на Рабат – столица на 
кралството. 
Отпътуване за Танжер
Трансфер до пристанището. 
Отпътуване с ферибот за Испания.
Пристигане в Тарифа. 

Отпътуване за Гранада. 
Настаняване късно вечерта. 
Вечеря (студена вечеря или сух 
пакет). 
Нощувка.

Рабат



Университета ,,Мохамед V“ в Рабад



Тарифа



ДЕН-8

Гранада –Дворецът 
,,Алхамбра“– Мадрид
~420 km

Закуска.

Посещение с местен 
екскурзовод на двореца 
"Алхамбра"
дворци на династията 
Насриди
градините Хенералифе.
Пешеходна разходка в 

историческия център 
на Гранада.
Отпътуване за Мадрид. 

Настаняване. Вечеря. 
Нощувка.

Гранада



Дворецът ,,Алхамбра“



Дворците на династията Насриди



Историческият център на Гранада



ДЕН-9

Ден 9-Мадрид-

София

Трансфер до 
летището. 
Отпътуване за 
България в 
09.55 ч. с полет 
на 
авиокомпания 
"Wizz Air". 
Пристигане на 
летище София 
(Терминал 1) в 
14.25 ч.

🚩4ч. 30мин



Цената не включва:

■ Настаняване –единична стая+399лв

■ PCR тест (при необходимост)-60лв

■ Чекиран багаж до , 20 кг.-149лв

■ Посещение на "Музея на фламенкото" с местен екскурзовод и фламенко шоу 
с включена една напитка(с включена входна такса)-99лв

■ Посещение на двореца "Аламбра", Хенералифе и двореца на Насридите с 
местен екскурзовод в Гранада(с включена входна такса)-89лв

■ Посещение на музея Прадо с местен екскурзовод на български език(с 

включена  такса резервация, входна такса,ползване на слушалки по време 

на обиколката и местен екскурзовод)-65лв

■ Доплащане за слушалки по време на туристическата програма в Мадрид -6лв

■ Входна такса за катедралата "Мескита де Кордоба"-20лв

■ двореца "Алкасар"-9лв в Кордоба

❗❗❗



Входна такса за Катедралата и кулата "Хиралда"-19лв и двореца 
"Алкасар де Севиля"-19лв в Севиля
Входни такси за музея "Кралица София" - за деца до 18 г. -
безплатно), Кралския дворец -за деца до 16 г. – 12лв в Мадрид
Входна такса за джамията "Хасан II" в Казабланка -около 24лв

Специална услуга :Нощувка в хотел Хемус след пристигане(цена 

при настаняване в единична стая)-65лв

Напитки по време на вечерите -54лв
Бакшиши за екскурзовод и шофьор-4лв на турист на ден - заплаща 
се задължително на място
Входни такси за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание-

200лв

Разходи от личен характер-800лв – 100лв на ден

В цената не се включва:❗❗❗



Какво включва цената:

Самолетен билет София - Мадрид на авиокомпания "Ryanair" с включени летищни такси и 1 брой 
салонен багаж с размери 40/25/20 см
Самолетен билет Мадрид - София на авиокомпания "Wizz Air" с включени летищни такси и 1 брой 
салонен багаж с размери 40/30/20 см
Трансфер летище - хотел - летище
Транспорт с автобус по описания маршрут в Испания и Мароко
Билет за ферибот Тарифа - Танжер - Тарифа
2 нощувки с 1 закуска и 2 вечери в хотел  в района на Мадрид
2 нощувки със закуски и вечери в хотел  в района на Севиля
2 нощувки със закуски и вечери в хотел „Sofia“ (или подобен) във Фес
1 нощувка със закуска и вечеря в хотел "Helnan Chellah"  (или подобен) в Рабат
1 нощувка със закуска и вечеря в хотел  в района на Гранада
Туристическа програма в Мадрид с местен екскурзовод на български език
Туристическа програма в Севиля
Пешеходни разходки в Кордоба и Гранада
Екскурзоводско обслужване от лицензирани местни екскурзоводи във Фес, Мекнес, Казабланка и 
Рабат
Местен водач по време на цялата туристическа програма в Мароко
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 20 000 лв на 
застрахователна компания "Евроинс"
Водач от България



1 2 3

Кредит-

Пощенска 

банка

Кредит –

Банка ДСК

Бърз кредит-

Кеш кредит



Пощенска Банка

Потребителски кредит на стойност-4000лв

Период на изплащане -2 години /24месеца

Месечна вноска-175.84лв

Лихвен процент-5,2%



Банка ДСК

Потребителски кредит на 

стойност-4000лв

Период на изплащане -2 години 

/24месеца

Месечна вноска-175.93лв

Лихвен процент-5,25%



Кеш кредит

Потребителски 

кредит на 

стойност-4000лв

Период на 

изплащане -2 

години /24месеца

Месечна вноска

с обезпечение-

546лв

без обезпечение-

236.19лв



БЛАГОДАРЯ!


