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1.Нашите 

професии и доходи

 Десислава-мениджър ИТ проекти -
3500лв месечно

 Доника-мениджър човешки 
ресурси-3200 лв месечно

 Никол-мениджър продажби –
3200лв месечно  



2.Хотел, входни такси, самолетни 

билети
 Ние избрахме да пътуваме с авиокомпанията Wizz air с 

двупосочен билет със заминаване на 26 януари (сряда) 
и връщане на 30 януари (неделя) с обща цена за трите 
1620€ т.е. 540€ за всяка в бълг.пари по 1056лв за 
двупосочен билет на всяка една.

 Избрахме да отседнем в Shangri-La Paris в двойна стая 
лукс с гледка към Айфеловата кула с включена 
закуска,обяд и вечеря за общо 26 680 в бълг. лв, като за 
една нощувка цената е 6670лв.

 Като 1€=1,95лв.  За градски транспорт давахме по 5,80€ 
(11,34лв) за пропуск за целия ден за целият ни престой 
всяка даде (45,36лв) като общ разход за трите излезе 
(136,08лв).

 За забележителности избрахме да посетим 
Айфеловата кула, Лувара и Дисниленд. 1.Решихме да 
посетим Айфеловата кула с асансьор до 
върха.Платихме за билети от 12 до 24 год. като всяка 
трябваше да плати по 12,70 € (24,83 лева) за трите общо 
74,49лева.На следващия ден посетихме Лувара.Там
обаче билетите бяха безплатни за младежи под 25год. 
така че тук не платихме нищо.



 Освен Лувъра и Айфеловата кула на третия
ден посетихме Disneyland, там цената за билет 
ни струваше 51€ (99,75лв) за всяка една от нас 
общо (299,25лв).Посетихме още Captain Jack's 
- Ресторантът Des Pirates като взехме за всяка 
Captain’s menu, което включваше
стартер,основно,десерт и вода на цена 55,99€ 
за всяка една от нас (109,51лв) общо за всички
(328,53лв).

 На четвъртия ден и последен решихме да се 
разходим в красивия град и използвахме
градски транспорт. Разходихме се и след това
се прибрахме в хотела за вечеря и после си 
оправихме багажа за полета ни на следващия
ден.

2.Хотел, входни такси, самолетни 

билети



3.Кратки бележки и снимки от екскурзията

Хотелската ни 

стая,която 

красива гледка 

ни остави 

страхотни 

спомени.

Лувърът 

отвътре, беше 

много 

интересно да 

разберем 

какво се крие 

там.

Красивата 

айфелова кула 

една от 

причините да 

изберем 

Париж.



3.Кратки бележки и 

снимки от 

екскурзията

Любимото ни от цялата екскурзия 
преживяването в Disneyland. Ще споделим 
малко снимки на Disneyland и ресторанта, в 
който бяхме.Освен че ресторанта беше с 
много интересен декор напълно въвеждащ в 
темата ,,Пирати” менюто също беше много 
интересно направено.



4.Разходите на всяка 

една от нас поотделно

 Ето толкова излезе на всяка една от нас 
изживяването ,,Париж”.

 Десислава-(10 240,12)лв + 250,99лв за сувенири за 
близки и други неща - (10 491,11)лв.

 Доника-(10 240,12)лв + 245,33лв за 
сувенири,пазаруване на дрехи – (10 485,55)лв.

 Никол – (10 240,12)лв+ 255,60лв за сувенири и 
разни неща от Disneyland-(10 495,75)лв.

 С общ разход за всичко (31 462, 01)лв

 Решихме всяка да тегли по (11 000)лв



5. Коя фирма избрахме 
за теглене на кредит и 
защо избрахме нея

Проучихме няколко банки. 

Разгледахме няколко

предложения. Информирахме

се за условията, лихвите и такси. 

Анализирахме всеки кредит и 

избрахме най-изгодното

предложение от банка  Фибанк.

Но може да видите и 

предложенията на другите банки.









Благодарим 

за вниманието!


