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От Хг клас



 Привет! Ние сме стюардеси от авиокомпания 
„Wizz Air” и смятаме, че е време и ние да си дадем 
малко почивка, така че сме планирали да заминем 
на едно дългоочаквано пътуване. Ще ви разведем 

из нашето пътешествие и неговите 
забележителности, както и ще ви покажем какви 

разноски ще имате, ако и вие смятате да 
отпътувате за там!



 Смятаме нашето пътуване 
да е до Бразилия или по-
точно Рио де Жанейро, 

познат с името си 
„Януарска вода“

 В периода 21/ 02/ 2022 –
02/ 03/ 2022

 Нашата авиокомпания ни 
поема билетите и хотела, в 

който ще отседнем

„Miramar Hotel”.



 „Исус Изкупителят“

 Карнавала в Рио де 
Жанейро

 Стадиона „ 
Маракана“

 Национален 
исторически музей 

 Плажа Копакабана

 „ Захарната Глава“



“Satyricon” – морски дарове „Restaurante Marius Degustare“

„Churrascaria Porcão Ipanema“ персонала



Разходи

Храна:

Забележителнос
ти:

Джобни:

Пътни:

10%

40%

25%

25%

3000 лв.

300 лв.

300 лв.

60 лв.

❑ Общо за трите ни:
3660 лв. 

❑ Общо за 1 човек:
~ 1220 лв.



Разглеждане на оферти за теглене на кредит от 
две  различни банки: теглим 4000 лв. ; срок за 

връщане 12 мес.

Пощенска банка

• Месечна вноска: 344, 45 лв.
• Лихва: 6, 10%

• Обща сума: 4133, 4 лв.

Fibank

• Месечна вноска: 342, 23 лв.
• Лихва: 4, 89%

• Обща сума: 4106, 76 лв.

Без такса за управление и обслужване на кредита.

Равносметка: по- изгодно от 
финансова гледна точка е а 
изтеглим кредит от Fibank. 

Общата сума която трябва да 
изплатим е по- евтина, с разлика  
~ 30 лв., но при по- голям кредит, 

това ще играе голяма роля. 
Избираме банката с по- ниска 

лихва.

Бързи кредити ( в Бургас): Cash Credit
Viva Credit

Micro Credit
Не бихме се насочили към тази финансова 

институция, защото 10 такива услуги 
прибавят лица с нерегламентирани доходи. 

Много често се оказват ненадеждни.



Довиждане

И ПРИЯТЕН ПОЛЕТ!!!


