
ПРОГРАМА И 

МАРШРУТ НА 

ПЪТУВАНЕТО

TIENS ЕВРОПА
PASSION TRIP 2022
ХЪРВАТСКА | ЗАДАР
Удивително крайбрежие с 1 244 острова и островчета, живописни 
каменисти плажове, обхванати от кристално чиста вода сред красивата 
природа на Адриатическо море!



• Великолепни плажове;

• Исторически градове като от 

приказка;

• Удивителна природа;

• Богато културно наследство;

• Вкусна храна;

• Тюркоазено синьо море;

• Хърватия е страна, пълна с 

острови;

ХЪРВАТСКА



ДАТИ НА ПЪТУВАНЕТО :  9-13-ти Октомври 2022



Присъедини се към 
забавлението!

ПЪТУВАЙТЕ СЪС СТОТИЦИ УСПЕШНИ ХОРА ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА

9 – 13-ти 2022г.



КОРОРТ

Това е един от най-любимите 
ол-инклузив семейни 
клубове в Хърватска!!
Средиземноморски привкус, 
широка гама от дейности, 
просторен воден свят и 
невероятен залив за плуване. 
Сякаш това не е достатъчно, 
The Falkensteiner Club 
Funimation Borik също така 
предоставя на своите гости 
фантастична развлекателна и 
спортна програма, както и 
собствен ексклузивен Thalasso 
& SPA център.

КЛУБ ФАЛКЕНЩАЙНЕР



ЛОКАЦИЯ
Обширен клубен 

комплекс, 
разположен на

1,7 км плажна алеа 
на Задар - избран от 
почиващите за най-

красивия семеен 
клуб в Хърватия! 

2500m² Acquapura 
Thalasso & SPA 
Център Борик. 

Просторен басейн с 
гигантска водна 

пързалка.

Атракции в близост
Място, пълно с много забавления 

и оживление точно до морето. 
Има много за разглеждане в 

региона на Задар, исторически 
римски град със съвременно 

усещане. 
Посетете църквата Св. Донат -

един от най-важните образци на 
византийската архитектура, 
Задарската катедрала и "Арт 

инсталации" Морския орган, за 
да усетите симфонията на 

морето.

Забавления
Този семеен хотел в Задар се 

намира точно до пясъчен плаж. 
Можете да се насладите на 

множество спортни дейности, 
като футбол, волейбол, тенис, 
бадминтон, водна гимнастика, 

гмуркане, сърф, аеробика, 
пилатес, латино танци, тенис на 

маса, колоездене и 
скандинавско ходене. 

Забавления и грижи за деца се 
предлагат във Falky Land, 
атрактивен детски свят.

Храна и услуги
Гостите могат да опитат 

разнообразие от хърватски ястия и 
вина в ресторанта и бара като част 
от All Inclusive Premium офертата на 
хотела, която включва закуска, обяд 

и вечеря на шведска маса с 
включени напитки. Безплатното 
използване на съоръженията в 

Acquapura Thalasso & SPA Center 
Borik world of water включва 
отопляеми закрити басейни, 
кардио фитнес, фитнес зала, 

финландска сауна, турска сауна, 
Кнайп терапия, открито джакузи, 
стая за релакс и парна баня. [СПА 

процедурите се заплащат отделно].

FALKENSTEINER КЛУБ ХОТЕЛ



МАРШРУТ

• 9-ти Октомври - ДЕН 1  
Пристигане

• 10-ти Октомври – ДЕН 2 
Разглеждане на Задар/ 
Свободно време 

• 11-ти Октомври - ДЕН 3 
Екскурзия с корабче

• 12-ти Октомври - ДЕН 4 
Конференция и Плажно 
парти

• 13-ти Октомври - ДЕН 5 
Отпътуване

Вижте подробностите на 
следващата страница.



9-ти Окт.

ДЕН 1 

Пристигане

Делегати от цяла 

Европа ще пристигат 

по различно време.

Настаняването в 

хотела започва в 15 

часа.

Свободно време за 

разглеждане на хотела 

и местността. 

Делегацията ще се 

срещне на вечеря в 

ресторанта на хотела в 

20 часа.

.

10-ти Окт.

ДЕН 2  
Разглеждане на Задар 

/ Забавления

Има толкова много за 

разглеждане в региона Задар, 

исторически римски град със 

съвременно усещане. 

Посетете църквата Св. Донат -

един от най-важните образци на 

византийската архитектура, 

Задарската катедрала и "Арт 

инсталации«, Морският орган, за 

да усетите симфонията на морето. 

Или останете в хотела и се 

насладете на страхотни СПА 

процедури и забавления.

11-ти Окт.

ДЕН 3  

Екскурзия с 
корабче

Настанете се в Специализираното 
частно корабче на Тиенс лодка и 

прекарайте няколко часа в 
разглеждане на хърватските 

острови край Националния парк 
Корнати. Плъзнете се през водите 

на Адриатическо море, за да 
посетите няколко от 89 прекрасни 

острова, островчета и рифове. 
Насладете се на плажовете, за да 

плувате, да се спуснете в 
градовете и да поглъщате 

морския бриз и панорамната 
гледка към Задар и континента. 

Има осигурени напитки и обяд 
по време на пътуването с 

корабчето.

12-ти Окт.

ДЕН 4  

Конференция и 
Плажно парти

Планирайте и се насладете 

на сутринта и ранния 

следобед.

Присъединете се към 

делегационната група на 

TIENS за невероятна 

Конференция на плажа и 

плажно парти, последвано 

от дискотека след това. 

Завършете нощта с 

фойерверки, за да 

запалите огъня на успеха и 

да озарите бъдещето за 

всички партньори на Tiens.

МАРШРУТ | TIENS Европа 2022 Passion Trip 

13-ти Окт.

ДЕН 5

Отпътуване

Делегатите ще 

напуснат хотела 

след закуска. 

Час за напускане 

11ч.



П А К Е Т  З А  П Ъ Т У В А Н Е

ДВОЙНА СТАЯ / ПЪЛНО 

ИЗХРАНВАНЕ

Пакет / цена 
на човек

€ 6 5 0

• Настаняване в хотел 4*, според избрания вариант на 

стая

• Еднодневно ексклузивно пътуване с корабче на Тиенс 

до красивите острови с включени обяд и напитки.

• Tiens П л а ж н о  п а р т и  и  б и л е т  з а  К о н ф е р е н ц и я т а с 

развлечения, напитки на блок маса и леки неще за 

хапване.

• И з х р а н в а н е – п ъ л е н  п а к е т

( безалкохолни и алкохолни напитки за включени по 

време на храненията )

• Passion Trip Т е н и с к а

Какво е включено:САМОСТОЯТЕЛНА 

СТАЯ / ПЪЛНО 

ИЗХРАНВАНЕ

Пакет / цена 

на човек

€ 9 5 0

ВАЖНО:

Самолетните билети и 

пътническата застраховка не са 

включени в туристическия пакет.



• Всички квалифицирали се Дистрибутори по стимулиращата програма за пътуване Passion Trip ще бъдат 
автоматично добавени към списъка на пътуващите. 

• Всички неквалифицирани членове и членове на Tiens, които имат Travel Fund с Tiens, трябва да се 
свържат с местния клон до 30-ти Юни и да заявят участието си.

• При резервация ще се изисква депозит от 200 евро (до 30-ти Юни) за неквалифицирани участници и DS, 
които нямат ваучери за пътуване от предходни години. 

• Членове, които имат ваучери за пътуване, но тяхната стойност не е достатъчна за покриване на пакета за 
пътуване, ще трябва да платят разликата до 12-ти Юли 2022 г.



Въпроси и Отговори PASSION TRIP 2022 

Въпрос 1: Трябва ли потенциалните квалифицирани по програмата - Passion 

Trip 2022 да плащат депозит, когато резервират? 

Отг.1: Потенциалните квалифицирани за 2022 г. ще бъдат оценени след края на 

месец Юни и ще бъдат информирани до 10-ти Юли. Те не трябва да плащат 

депозит.  

Въпрос 2: Депозитът връща ли се?

Отг.2: Депозитът не се връща.

Въпрос 3: Тези Дистрибутори, които имат пътнически фонд от предишни SIP; 

могат ли да платят депозита от този пътен фонд?

Отг.3: Дистрибутори, които имат ваучери за пътуване от предишни години, не 

трябва да плащат депозита. Техният фонд ще се третира като депозит.

Въпрос 4: Отворено ли е пътуването за хора, които не са TIENS Дистрибутори и 

които не са членове на семейството? (например приятел). 

Отг. 4: Ще се съберат имената и данните на всички желаещи да пътуват, но все 

пак ще има ограничен брой места за пътуващите. Тези места ще се запълват 

според реда на подаване на депозит – който първи заяви участие и заплати 

депозит – той ще заеме местата. 

Въпрос 5: Имам достатъчно фонд за пътуване, за да заведа моя съпруг или 

приятел на Passion Trip и да платя напълно за тяхното пътуване. Мога ли да го 

направя? 

Отг. 5: Да, членовете с висок фонд за пътуване могат да поканят 

партньор/приятел/дете и т.н. за пътуването (Допълнителни места ще бъдат 

дадени с приоритет в такъв случай).

Въпрос 6: Ако собственик на пътнически фонд от 

предходна година не може да пътува, може ли да 

прехвърли своя фонд към друг Дистрибутор?

Отг.6: Със специално удобрение – но е възможно. 

Въпрос 7: Ако Дистрибутор след плащане на 

хотелския пакет има оставаща сума, може ли той/тя 

да плати самолетния билет, като използва 

намереното пътуване? 

Отг. 7: Да, пътни билети и други пътни разходи, 

ограничени до: Хотелски пакет, самолетен билет, 

застраховка за пътуване, летищен транспорт, 

местно пътуване по време на Passion trip – могат 

да бъдат платени с фонда за пътуване. 

Въпрос 8: Ако съм квалифициран, но не мога да се 

присъединя към Пътуването през 2022 г., ще загубя 

ли своя фонд за пътуване? 

Отг. 8: Не, ще запазите своя пътен фонд за бъдещи 

пътувания с Tiens, но той не може да се обменя в 

брой.

Въпрос 9: Не, ще запазите своя пътен фонд за 

бъдещи пътувания с Tiens, но той не може да се 

обменя в брой. 

Отг.9: Събирането на депозити ще се извършва от 

местните клонове.



Фот: Национален парк Корнати, 

Хърватия. Част от обиколката на 

Tiens Europe Pаssion Trip 2022.


