
Моля, да бъда АБОНИРАН ЕДНОВРЕМЕННО за
вестник “ТЕЛЕСКОП” и списание “АндромедА” С ОТСТЪПКА:
 (за 3 месеца) 12 бр. Телескоп + 3 бр. АндромедА = 17 лв. 21 лв.
 (за 6 месеца) 25 бр. Телескоп + 6 бр. АндромедА = 34 лв. 43 лв.
 (за 12 месеца) 52 бр. Телескоп + 12 бр. АндромедА = 68 лв.  88 лв.
 (за 24 месеца) 105 бр. Телескоп + 24 бр. АндромедА = 136 лв.  177 лв.

Моля, да получа СТАРИ БРОЕВЕ "АндромедА" по 1.5 лв. 3.00 лв.
 за ....... бр. АндромедА
Моля, да получа СТАРИ БРОЕВЕ “ТЕЛЕСКОП” по 0.50 лв. 1.00 лв.
 за ....... бр. Телескоп

Талон ЕДНОВРЕМЕНЕН абонамент883

Моля да получа:
 Албум “100 най-красиви астро-снимки” - 10 лв.         Лунен календар 2018 - 3 лв.
 Постер “Галактиката Андромеда” - 2 лв.       Очила директно за Слънце - 3 лв.
 16 картички на зодиак. съзвездия - 3 лв.
 Астрономически алманах 2018 - 6 лв.        цветна звездна карта кир. - 5.50 лв.
 “Планетариумът - моята звездна приказка”, Теменужка Начева - 7 лв.
 Постер Луна + малка карта Луна - 2 лв.      Постер “Галактиката М101” - 2 лв.
 Първодневен плик "450 години от рождението на Джордано Бруно" - 2 лв.
 филм DVD “Очи към небето” - 12 лв.
 “Космическа колонизация - неосъществената мечта”, Св. Александров - 4 лв.
 “Живот и Вселена”, Владимир Божилов, Камен Нам - 15 лв.
 Астрономически календар на БАН, 2018 - 10 лв.
 Въртяща звездна карта, пластмасова, с Луна, диаметър 30 cm - 10 лв. за което преведох сумата ................... лв. с пощенски запис на адреса на Асоциацията

Талон за ПОРЪЧКА

ЕКСКУРЗИЯ
ТЕЛЕСКОП брой 34 (883), 21 АВГУСТ - 27 АВГУСТ 2018 г.66

ПРОГРАМА
26.6.2019
Отпътуване в 7:10 ч. от 

Терминал 2 на летище София 
за Сантяго де Чили през Па-
риж. Кацане в 9:10 ч. в Париж. 
В 23:40 ч. излитане от Париж 
за Сантяго де Чили.

27.6.2019
Пристигане в Сантяго де 

Чили в 8:15 ч. Трансфер от ле-
тището до Хотел Fundador 
3* (или подобен). 11:00 ч. 
сити тур, включено посеще-
ние на Costanera Center SKY 
Terrace, откъдето се откри-
ва най-красивата гледка към 
Сантяго и включен обяд на 
централния пазар. Сантяго 
де Чили днес е космополитен 
град, който през вековете  се 
е развил в едноименната до-
лина на 100 km от океана. На-
селението на града  надвиша-
ва 5 млн. жители. Градският 
пейзаж представлява смесица 
от модерни сгради, стари 
църкви и запазени сгради от 
изминалите векове. В центъ-
ра на града е разположен пло-
щад Пласа де Армас с памет-
ника на Педро де Валвидия 
- основателят на града. Тук 
се намира и монумента „Сво-
бодни Америки“ и статуята 
на първия кардинал на Чили 
– Хосе Мария Каро. Около пло-
щада са съсредоточени пове-
чето исторически паметни-
ци. Настаняване. Нощувка. 

28.6.2019
Закуска. Трансфер до лети-

щето. Полет до Антофагас-
та. В миналото градът се е 
намирал на територията на 
Боливия, а днес е център на 
минната индустрия и светов-
ноизвестната обсерватория 
Паранал, разположена на 2635 
m надморска височина. Посе-
щение на Портада - естест-
вена арка на крайбрежието 
на Чили, на 18 km северно от 
Антофагаста. Това е един от 
15-те природни паметника, 
включени в защитените зони 
на Чили. Трансфер и настаня-
ване в хотел Ibis Antofagasta 
3* (или подобен). Следва ту-
ристическа програма до цен-
тралния площад, където се 
намира копие на известния 
Биг Бен. Разходка до катедра-

лата и пристанището. Посе-
щение на руините на Хуанча-
ка. Huanchaca е дума на кечуа, 
която означава “мостът на 
скръбта”, а също и името 
на сребърната леярна в мин-
ния град Антофагаста, преди 
около 2 века. Днес от това 
предприятие са останали 
внушителни промишлени ру-
ини, които са превърнати в 
културен парк, който включ-
ва Музея на пустинята Ата-
кама. Музеят съдържа уни-
кални колекции, обединени в 
5 постоянни изложби, които 
представят цялата история 
на пустинята Атакама от 
нейното геоложко образува-
не до наши дни, когато тя се 
превръща във важен обект за 
наземна астрономия. Експо-
зицията “Прозорец към Все-
лената” е проектирана и да-
рена от Европейската Южна 
обсерватория за приноса на 
региона на Антофагаста към 
астрономията. Нощувка.

29.06.2019
Закуска. В 9.00 ч. отпъту-

ване към монумента „Ръка-
та на пустинята“ (150 km),  
дело на чилийския скулптор 
Марио Ираразабал. Монумен-
тът представлява част от 
човешка ръка, с която авто-
рът изразява емоции като не-
справедливост, самота, тъга 
и мъчения. Връщане към Па-
ранал за посещение на обсер-
ваторията. Обяд сух пакет. 
13.30 ч. Пристигане в Паранал 
за групово посещение в 14:00 
ч. на Много големия телескоп 
VLT, състоящ се от 4 оптич-
ни телескопа с диаметър на 
главното огледало по 8.2 m. В 
16:00 ч. отпътуване към Сан 
Педро де Атакама. Присти-
гане около 20:30 ч. и настаня-
ване в хотел Dunas 2*+ (или 
подобен). Свободно време за 
вечеря. Нощувка.

30.06.2019
Закуска. Сутринта посе-

щение на Лагуната Чакса, 
намираща се в средата на 
Солената равнина (това 
не са лагуните Алтиплано). 
Спирка в Токонао за посеще-
ние на централния площад и 
местната църква, известна 
със своята отделена камба-
нария. Обяд в местен ресто-
рант. Следобед посещение на 

долините на Марс и Луната 
за посрещане на залеза. Това 
е най-доброто място да се 
насладите на невероятния за-
лез в Солената планина, в до-
лините на Марс и Луната, къ-
дето природните стихии са 
създали разнообразие от пя-
съчни и каменни образувания. 
Привечер Слънцето потъва 
зад хоризонта и пред вас ще 
се разкрие гледка, близка до 
лунния пейзаж. Връщане в Сан 
Педро де Атакама. Кратка 
почивка. В 21:00 ч. вечерно 
посещение на космическата 
обсерватория San Pedro de 
Atacama Celestial Explorations 
с включен групов тур на ан-
глийски език (нашият водач 
няма да има възможност да 
превежда, тъй като обикол-

ката е групова) и наблюдение 
на южното небе. (При непод-
ходящи климатични условия 
посещението може да бъде 
анулирано.) Нощувка.

01.07.2019
Събуждане в 5:00 ч. В 5:30 

ч. Отпътуване към Алтипла-
но за екскурзия до най-високо-
то гейзерно поле в света Ел 
Татио. Закуска в гейзерното 
поле. Възможност за къпане 
в басейн с геотермална вода. 
Връщане до Сан Педро де 
Атакама за багажа. Следобед 
полет от Калама до Ла Сере-
на. Кацане привечер. Транс-
фер. Настаняване в апарта-
менти/бунгала в района на Ла 
Серена. Вечеря, организирана 
от нашата компания (за мо-
мента не е възможно да по-

твърдим вечеря в някой от 
ресторантите. Детайли за 
тази вечеря ще получите на 
по-късен етап). Нощувка.

02.07.2019
Закуска. В 7:30 ч. трансфер 

до обсерваторията Ла Сийя 
(около 1.5 ч. при нормални 
метеорологични условия) за 
наблюдение на пълното слън-
чево затъмнение. Обяд сух 
пакет. Връщане в Ла Серена. 
Барбекю вечеря. Нощувка.

03.07.2019
Закуска. Трансфер до ле-

тището. Полет до Сантяго 
де Чили. След кацането от-
пътуване към Виня Дел Мар. 
Маршрутът преминава през 
известния винопроизводи-

телен район Казабланка. При 
пристигането във Виня Дел 
Мар посещение на Кинта 
Вергара, където през февру-
ари се провежда известен 
музикален фестивал. Фото-
пауза при цветния часовник 
и отпътуване към Валпарай-
со. Настаняване в хотел Ibis 
3* (или подобен). Пешеходна 
разходка сред хълмовете на 
пристанищния град и посеще-
ние на музея на Пабло Неруда. 
Нощувка.

04.07.2019
Закуска рано сутринта. 

6:30 ч. трансфер до лети-
щето за полет до Европа. В 
11:35 ч. отпътуване за Бълга-
рия през Париж. 

05.07.2019

Пристигане в Париж в 
07:30 ч. Отпътуване за София 
в 10:10 ч. Кацане на летище 
София (Терминал 2) 13:50 ч.

ОСНОВНА ЦЕНА
8977 лв. / турист – наста-

няване в двойна стая, при 6 
записани турсти

7999 лв. / турист - наста-
няване в двойна стая, при 10 
записани турсти

ВАЖНО
Цените са калкулирани при 

цена на самолетния билет 
3191.98 лв. за полетите от 
София до Сантяго де Чили и 
обратно и 260 USD за поле-
тите Santiago-Antofagasta & 
Calama-La Serena & La Serena-
Santiago. В случай на промяна 
на цената на самолетните 
билети си запазваме правото 
на промяна на цената на паке-
та със съответната разлика.

Посочените цени са кал-
кулирани при обменен курс 1 
USD = 1.7 лв. При промяна на 
курса с повече от 5% си запаз-
ваме правото да прекалкули-
раме цената в съответната 
посока.

Посещението на обсер-
ваторията в Сан Педро де 
Атакама се провежда винаги 
в група с други туристи. Не 
се предлагат самостоятелни 
турове. Същото се отнася 
и за посещението на обсер-
ваторията Ла Сийя, където 
водачът на няма да ви при-
дружава. Програмата в посо-
чените обекти се провежда 
на английски език.

ОСНОВНАТА
ЦЕНА ВКЛЮЧВА

• Самолетен билет в 
икономична класа София - Па-
риж - Сантяго де Чили - Париж 
- София с включени летищни 
такси и чекиран багаж;

• Самолетни билети 
в икономична класа с вклю-
чени летищни такси и чеки-
ран багаж (15 kg) за полети-
те Santiago – Antofagasta & 
Calama – La Serena & La Serena 
– Santiago; 

• Всички трансфери 
по маршрута;

• Настаняване:

Пълно слънчево затъмнение Чили 2019
• Santiago de Chile: 

Hotel Fundador 3+* (или подо-
бен) x 1 нощувка 

• Antofagasta: hotel Ibis 
3* (или подобен) х 1 нощувка 

• San Pedro de Atacama: 
Hotel Dunas 2+* (или подобен) 
х 2 нощувки 

• La Serena: бунгала 
или апартаменти (1 бунгало с 
2 стаи и 1 баня) х 2 нощувки

• Valparaiso: hotel Ibis 
3* (или подобен) x 1 нощувка 

*** настаняването в по-
сочените хотели подлежи на 
препотвърждаване при пот-
върждаване на резервацията

• Посочените в про-
грамата закуски, обеди и ве-
чери (без включени напитки) 

• Описаната турис-
тическа програма с екскур-
зовод/преводач на български 
език (с изключение на групови-
те турове, за които сме ви 
информирали);

• Входни такси за 
обектите по програмата;

• Медицинска застра-
ховка „Защита при пътува-
не“ премиум пакет с лимит 
на отговорност до 200 000 
лв. на Алианц Глобъл Асистанс 

ЦЕНАТА
НЕ ВКЛЮЧВА
• бакшиши за екскур-

зовод / шофьор / пиколо (за-
плаща се задължително на 
място): 3-5 USD на турист на 
ден;

• входни такси за му-
зеи, обекти и прояви, посеща-
вани по желание;

• входни такси за об-
серваторията Ла Сийя, по 
200 евро на човек (засега има 
само 4 свободни билета);

• градски транспорт;
• разходи от личен ха-

рактер;
• застраховка “Отмя-

на на пътуване” (Препоръчва-
ме Ви сключването на тази 
застраховка!).

ЗА КОНТАКТИ
ЕНИГМА ТРАВЕЛ е туропе-

ратор и онлайн туристиче-
ска агенция с Удостоверение 
№ 7842 от МТ.

тел. + 359 884 333 636
info@enigmatravel.bg
http://enigmatravel.bg

Астрономическа асоциация София, съвместно 
с туристическа агенция Енигма Травел, 

организира поредно прекрасно пътешествие.
Включете се и вие!


