
 

 

 

ПФК „ Лудогорец” 

съвместно с туристическа агенция 

Елит Травел Интернешънъл 

Ви кани да посетите гр. Базел за мача от 

Шампионска лига между отборите 

на ФК „Базел” и ПФК „Лудогорец”  

 
 

 

 

 

Срещата ще се проведе на 4 ноември от 20:45ч. 

на стадион 

„St. Jakobs” Arena, гр. Базел, Швейцария! 
 

 

 

Пакетна цена 

Цена на човек, настанен в Единична стая – 1490 евро 

Цена на човек, настанен в Двойна стая – 1290 евро 
 

 

 



 

ЦЕНИТЕ ВКЛЮЧВАТ: 
� Самолетен билет с  чартъра на отбора – полетна информация: 

      03.11.2014г.   11.00 – 12.30  София терминал 1 ���� Базел  

(полет номер BUC 9541) 
     

 05.11.2014г.    09.00 – 12.30 – 14.00  Базел ����  София терминал 1 ���� Варна 

(полет номер BUC 9542) 
 

� Трансфери  

03.11.2014  летище ���� хотел 

        05.11.2014  хотел ���� летище  
 

� 2 нощувки със закуски в хотел „Swissotel Le Plaza“ 5* http://www.swissotel.com/hotels/basel/  

 
Информация за хотела: 

� Локация:  Messeplatz 25 ▪ 4005 Basel ▪ Switzerland 

Basel airport – 8,3 km / 12 min driving 

„St.Jakobs“ Arena – 5,1 km / 9 min driving 

� Wi-Fi -  безплатно  

� Теa and coffee making in the room 

� Лоби бара работи всеки ден от 17.00ч. – 01.00ч. 
 

* Възможност  за  настаняване  в  по-висок  клас  стая   “Premier  room“   срещу  допълнително 

  заплащане   от   85  евро  на  вечер ! 
 

� Туристическа обиколка на забележителности на 4 ноември 

� Трансфер на 4 ноември хотел  ���� стадион ����  хотел 

� Билет 1-ва класа за срещата между отборите на ФК „Базел” и ПФК „Лудогорец” 
 

При желание от Ваша страна да се присъедините и подкрепите ПФК „Лудогорец“. Детайлна 

информация можете да получите в офисите на: 

 

ПФК „ Лудогорец” 

Адрес: бул.”Априлско въстание” 68 А ет. 7, гр. Разград, България 

Е-mail: office@ludogorets.com Тел: 0876194517 

& 

Елит Травел Интернешънъл ООД 

Адрес: ул. Позитано 9А, офис 27, гр. София, България Отдел:”Резервации” 

Е-mail: reservations@elit-travel.eu Тел. 02/ 980 55 75 ; 0888 936 530; 0884 001 060 


