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ПАМ’ЯТКА ПРО ПЕРЕТИН КОРДОНУ
Перетинаючи державний кордон України, громадяни проходять прикордонний та митний контроль. При виїзді з України перетин кордону
починається з митного контролю і закінчується прикордонним контролем. При в’їзді в Україну – у зворотному порядку.
Виконання законних вимог службових осіб прикордонної, митної та інших контрольних служб і органів у пунктах пропуску обов'язкове для усіх
громадян, які перетинають державний кордон. За порушення порядку перетину державного кордону громадяни притягуються до відповідальності згідно
з законодавством України та країн прямування. Під час проходження кордону виходити/заходити в автобус та пересуватися територією пункту пропуску
дозволяється ТІЛЬКИ З ДОЗВОЛУ СЛУЖБОВИХ ОСІБ підрозділу охорони державного кордону (або КЕРІВНИКА ГРУПИ). Проводити фото- і відео- зйомку
під час проходження кордону суворо заборонено. Камери конфіскуються прикордонниками і поверненню не підлягають.
Митний контроль УКРАЇНИ
Митному контролю підлягають всі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон. Контроль здійснюється представниками митних
служб шляхом:
• перевірки документів та відомостей, необхідних для такого контролю;
• митного огляду (та переогляду товарів і транспортних засобів, особистого огляду громадян);
• обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України;
• усного опитування громадян.
Всі товари, що ввозяться на територію України, підлягають декларуванню та оподаткуванню. Звільнено від оподаткування:
• особисті речі (предмети першої необхідності, що призначені виключно для власного користування, є власністю громадянина і не є товаром та не
призначені для відчуження або передачі іншим особам), які вивозяться з території України, можуть декларуватися за бажанням громадян, або на
вимогу працівників митниці, і не обкладаються податками;
• лікарські засоби (крім наркотичних та психотропних): не більше 5 упаковок кожного найменування на особу, або не більше кількості, що зазначена в
рецепті (наявному в особи), виданому на ім’я цієї особи та засвідченому печаткою лікаря та/або медичного закладу;
• алкогольні вироби (для громадян старше 18 років): 5 літрів пива, 2 літри вина та 1 літр міцних алкогольних напоїв;
• тютюнові вироби (для громадян старше 18 років): 40 цигарок (2 пачки);
• товари: сумарною вартістю до 500 євро (до 1000 євро авіаційним транспортом) і загальною вагою до 50 кг;
• харчові продукти для власного споживання на суму, яка не перевищує еквівалент 200 євро.
Фізична особа має право вивозити/ввозити в Україну без письмового декларування готівкову валюту в сумі, що не перевищує еквівалент 10 000 євро.
Сума, що перевищує 10 000 євро, підлягає декларуванню у повному обсязі з обов’язковим зазначенням походження коштів (довідка про зняття коштів з
рахунку в банку або ін. фінансовій установі).
Громадяни, які перетинають державний кордон, мають право бути присутніми при огляді багажу, який їм належить, а також отримати від працівників
митних контрольних органів роз’яснення в разі тимчасової відмові у перетині державного кордону.
Прикордонний контроль УКРАЇНИ
Перетин державного кордону здійснюється за закордонним паспортом громадянина України (та іншими документами згідно чинного
законодавства).
Виїзд з України громадян віком до 16 років здійснюється:
• у супроводі обох батьків;
• у супроводі одного з батьків за згодою другого з батьків;
• у супроводі інших осіб, що досягли 18 років, за згодою обох батьків.
Згода на виїзд дитини до 16 років одного або обох батьків має бути оформлена письмово, засвідчена нотаріально та містити дані дитини, дані
особи, що супроводжує дитину, державу прямування та період перебування у цій державі. Ця згода надається для контролю службовим особам при
перетині кордону. УВАГА!!! Для підтвердження факту батьківства у випадку різних прізвищ у членів родини вимагається свідоцтво про народження
дитини.
Прикордонний контроль країни ЄС
Перетин кордону країн ЄС здійснюється на основі:
• дійсного проїзного документу або документів, що дають дозвіл на перетин кордону (закордонний паспорт або інше згідно законодавства) ;
• діючої візи або дозволу на проживання;
• наявності страхового полісу;
• мети та умови запланованого візиту;
• наявності достатніх коштів для існування на час передбачуваної поїздки та для повернення в країну походження. Ця перевірка може ґрунтуватися на
готівкових коштах, дорожніх чеках і кредитних картках;
• відсутності з боку подорожуючих загрози громадському порядку, внутрішній безпеці чи міжнародним відносинам будь-якої з держав ЄС.
Митний контроль країни ЄС
При в’їзді в ЄС в особистому багажі дозволено ввозити товари без сплати митних зборів, ПДВ і акцизів в наступних межах:
• товари, сумарна митна вартість яких не перевищую 300 євро (для туристів до 15 років - 150 євро);
• тютюнові вироби: 40 сигарет. У випадку перевезення понад 40 цигарок штраф від 50 євро за блок з наступною конфіскацією всього товару і
можливою депортацією з ЄС терміном до 5 років;
• алкогольні напої: 1 літр алкогольної продукції, де вміст спирту складає понад 22%.
Ввозити на митну територію алкогольні напої та тютюнові вироби туристам до 17 років заборонено.
Письмовій декларації підлягають:
• кошти, сума яких перевищує 10 000 євро на особу (або еквівалент в іншій валюті). За умови письмового декларування обмеження в сумі коштів, що
ввозяться до країн ЄС не має. Митні органи мають право на проведення контролю окремих осіб, їх багажу і транспортного засобу з правом
вилучення готівки, яка не була задекларована, з висуненням звинувачування в контрабанді;
• товари, що мають культурну, історичну або художню цінність, мають бути письмово задекларовані при в’їзді до країн ЄС для їх подальшого вивозу з
країн ЄС.
Товари, які заборонені для ввозу до країн ЄС:
• наркотики та наркотичні речовини, психотропні речовини;
• зброя та боєприпаси, вибухові, радіоактивні та ядерні речовини, хімічні і токсичні продукти;
• порнографічні матеріали;
• піратська продукція ;
• товари, що порушують права інтелектуальної власності.
Після проходження прикордонно-митного контролю туристи мають право на в’їзд до країн ЄС.
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ПАМ’ЯТКА ТУРИСТАМ ДЛЯ ПОДОРОЖІ У БОЛГАРІЮ
Раді, що Ви обрали наш тур. Зверніть увагу на декілька порад. Можливо вони зроблять Вашу подорож більш зручною та комфортною.
Запланована тривалість автобусного переїзду становить близько 24 години. Отже, Ви проведете одну ніч у салоні автобуса під час його
руху. Щоби почуватись комфортно під час ночівлі в автобусі, підберіть зручний одяг. Також додасть Вам комфорту легкий плед та невеличка
подушка на ніч. Особисті речі, які ви хочете мати під рукою під час автобусного переїзду, запакуйте в невелику сумку або рюкзак, щоби взяти з
собою в салон автобусу. Великий багаж буде розміщено у багажному відділенні автобусу. Не беріть в дорогу продукти харчування, які можуть
зіпсуватись, розлитись, протекти, зіпсувати ваші речі або салон автобусу. Під час переїзду Вам знадобиться невеликий запас питної води.
Так як більша частина дороги проходить через Румунію, на зупинках АЗС не завжди приймають євро, то бажано з собою мати Visa або
MasterCard, щоб не обмінювати гроші на румунські леї. У Болгарії рекомендуємо мати з собою євро і обмінювати їх в банку або в обмінних
пунктах Crown, щоб уникнути додаткових комісій та фальшивих купюр.
ПОСАДКА В АВТОБУС

Приходьте на посадку завчасно, мінімум за 20 хв. до відправлення автобусу. Вам знадобиться час для того, щоби розмістити речі в
багажнику автобусу, зайняти свої місця в салоні. В разі Вашого запізнення на посадку просимо проінформувати менеджера та/або гіда як можна
скоріше про орієнтовний час прибуття на місце посадки для подальшої координації дій. Пам’ятайте, що за всі НАСЛІДКИ ЗАПІЗНЕННЯ на рейс
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСЕ ТУРИСТ, і кошти за невикористаний переїзд та за втрачені дні відпочинку в разі запізнення пасажиру НЕ
ПОВЕРТАЮТЬСЯ.
Забороняється посадка в автобус туриста у алкогольному та наркотичному сп’янінні, вартість квитка у даній ситуації не повертається.
ГІД-СУПРОВОДЖУЮЧИЙ В АВТОБУСІ

Під час переїзду групу супроводжує гід-супроводжуючий. Він проінформує Вас про правила поведінки в автобусі, порядок перетину
кордонів, зупинки на маршруті та їх тривалість, висадку з автобуса на зупинці призначення та посадку в автобус на зворотну дорогу, допоможе у
вирішенні побутових проблем під час переїзду. Основна задача гіда – вчасно та комфортно довезти Вас до місця Вашого відпочинку. Уважно
слідкуйте за оголошеннями гіда, чітко виконуйте його вказівки, при потребі задавайте запитання та просіть про допомогу. Пам’ятайте, що саме
від Вашої організованості залежить, наскільки скоро Ви та решта туристів опинитесь на довгоочікуваному пляжі та зануритесь у тепле море.
Задля Вашої безпеки під час руху в автобусі ЗАБОРОНЕНО СПІЛКУВАННЯ З ВОДІЯМИ. Будь-які питання, включаючи екстрену зупинку
автобуса, вирішуються ВИКЛЮЧНО з гідом-супроводжуючим. Пам’ятайте, що від цього залежить безпека всіх туристів в автобусі!
ЗУПИНКИ ПІД ЧАС РУХУ АВТОБУСУ

На маршруті передбачені санітарні зупинки, що здійснюються орієнтовно кожні 3-4 години руху автобусу на 20-30 хв. Такі зупинки
здійснюються у обладнаних (по можливості) місцях, де є туалет, магазин, кафе тощо. Користування туалетом в автобусі не передбачено, що
забезпечить комфортну атмосферу в салоні на протязі всього маршруту.
Про час, місце та тривалість зупинок Вас проінформує гід-супроводжуючий. Слідкуйте за його оголошеннями, не затримуйтесь на зупинках.
Уважно слідкуйте під час зупинок за особистими речами та не залишайте їх в салоні автобусу без нагляду. Документи, гроші та мобільні
телефони під час зупинок завжди тримайте при собі. Відповідальність за збереження особистих речей покладається виключно на туристів. В разі
відставання від автобусу негайно зв’яжіться з гідом-супроводжуючим, повідомте про Ваше місцезнаходження та скоординуйте з ним подальші
дії. Пам’ятайте – всі ВИТРАТИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВІДСТАВАННЯМ туриста від автобуса, ПОКЛАДАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА ТУРИСТА.
ПЕРЕТИН КОРДОНІВ

Під час переїзду Ви перетнете два державних кордони: Україна-Румунія та Румунія-Болгарія. Заздалегідь ознайомтесь з правилами
перетину кордону та митними правилами, та при потребі проконсультуйтесь з менеджером турфірми. Вам надані окремі Пам’ятки про перетин
державних кордонів. Тримайте їх разом з всіма документами, та при потребі перечитайте перед кордоном. Гід-супроводжуючий попередить
Вас про наближення до кордону та проінструктує про порядок дій. Завчасно підготуйте паспорти та інші документи, що необхідні для перетину
кордону. Під час прикордонного та митного контролю будьте особливо уважні, чітко виконуйте вказівки службових осіб прикордонної, митної
та інших контрольних служб, та вказівки гіда-супроводжуючого. Пам’ятайте – за порушення правил перетину кордону та митних правил
відповідальність несе турист.
У випадку, якщо порушення туристом митних правил або правил перетину кордону спричинить затримку рейсу, екіпаж автобуса має право
від’їхати з кордону без туриста. При цьому туристу не відшкодовується вартість проїзду та інші збитки.
ПРИБУТТЯ НА МІСЦЕ ВІДПОЧИНКУ
Точне прибуття до Болгарії непередбачуване. Все залежить від черг на українсько-румунському кордоні. Година ПІК на українсько-

румунському кордоні 15:00 - 20:00. В цей період часу може утворитись черга до 10 автобусів, що відповідно затримує прибуття автобуса на 7
додаткових годин. На румунсько-болгарському кордоні відповідно 3:00 – 11.00 ранку. Графік руху перевізників різний: виїзди здійснюються в
6:00, 9:00 та 10:30. Тому прохання з розумінням ставитись до раннього прибуття на курорти. Це робиться для зменшення Вашого часу в дорозі.
Про прибуття у Ваш пункт призначення Вас завчасно попередить гід-супроводжуючий. Перед висадкою перевірте, чи не забули Ви щось з
особистих речей у салоні автобусу. Також будьте уважні, забираючи багаж з автобуса. Автобус не підвозить туристів безпосередньо до їх готелів,
але місця зупинок автобуса передбачені в таких місцях, з яких можна максимально зручно дістатись до всіх готелів курорту. Гідсупроводжуючий завжди порадить Вам, як зручніше пройти до Вашого готелю від місця зупинки автобусу або допоможе замовити таксі за
Вашим бажанням. Також гід проінструктує Вас про місце посадки та час виїзду автобусу на зворотню дорогу.
Туроператор не несе відповідальності за затори на дорогах, ремонти доріг в країнах перебування, які можуть вплинути на зміну графіку руху
автобусу.
ПОСЕЛЕННЯ В ГОТЕЛЬ

Для поселення в готель, пред’явіть на рецепції Ваші паспорти та ваучер. Номери в готелі зарезервовані на Ваші прізвища. Контакти
болгарської приймаючої туристичної фірми, що буде обслуговувати Вас під час відпочинку, зазначені у Вашому інфолисті та ваучері. Для
врегулювання будь-яких спірних питань при поселенні зателефонуйте до приймаючої фірми за вказаними номерами телефонів або попросіть це
зробити адміністратора готелю. Заселення в готелях відбувається після 14:00. Якщо Ви прибули в готель раніше, то можна зачекати в холі, або
залишити речі в камері схову готелю та здійснити ознайомчу прогулянку курортом. Також, при бажанні та при наявності готових до поселення
номерів в готелі, Ви можете доплатити за раннє поселення та розміститись у Вашому номері одразу. Представник приймаючої фірми
зустрінеться з Вами в холі готелю або в день прибуття, або наступного дня. Він ознайомить Вас з важливою інформацією про курорт (де
поміняти гроші, де поїсти, де розважитись, які екскурсії відвідати тощо). При потребі Ви можете зв’язатись з представником по телефону або
призначити йому зустріч в холі готелю.

ВИСЕЛЕННЯ З ГОТЕЛЮ ТА ПОСАДКА В АВТОБУС

Виселення з готелю в день від’їзду відбувається до 12:00. При потребі після виселення з готелю Ви можете залишити речі в камері схову
готелю та відпочити на морі до прибуття автобусу. Нагадуємо, що місце та час посадки в автобус та телефон гіда-супроводжуючого зазначені у
Вашому інфолисті. Приходьте на посадку завчасно, за 20 хвилин до запланованого часу прибуття автобусу. Немає потреби передзвонювати гіду
та перепитувати час прибуття автобусу. Якщо в розкладі руху автобусу відбуваються будь-які зміни, то ВСІ туристи попереджаються про ці зміни
заздалегідь. Якщо Вас не попередили під час відпочинку про зміни в розкладі руху, то значить автобус рухається в звичайному режимі. З
болгарських курортів під час літнього сезону відправляються багато українських автобусів, і посадки на різні рейси здебільшого можуть
відбуваються в одному й тому ж місці. Отже будьте уважні при посадці, слідкуйте за особистими речами, не переплутайте автобус та перевірте
наявність документів.

ЛЕГКОЇ ДОРОГИ ТА ГАРНОГО ВІДПОЧИНКУ!!!

