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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие

на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи

от очен лекар  специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при
втора поръчка или покупка.          Тел: 0878 568 257

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê

Хотел “Елит” - Балчик Тел: 0897 001 617
набира персонал от 1 април: камериери, готвачи,

рецепционисти, масажисти, сервитьори, аниматори.

Âèòàëèé íå ìîæå äà
îñòàíå â Áúëãàðèÿ?

От сайта на нашия
вестник "Балчишки
телеграф" можете да
изтеглите статията на
М.Костова "Виталий не
иска да убива", след
публикацията на която
се разгласи в централ-
ните медии, че в  с.
Гурково, община Бал-
чик, се е заселил пър-
вият българин, избягал
от Украйна, за да из-
бегне мобилизацията.
Посрещнахме го  с

"Добре дошъл", но той
сега не може да оста-
не в България, тъй ка-
то няма специалната
виза "Д", която  му
разрешава да работи
законно у нас и да из-
тегли и семейството си.

В Запорожие е оста-
вил млада съпруга с 4-
месечния им син, май-
ка и сестра.

Чува ги по телефона
всеки ден - те мизеру-
ват и гладуват.

Виталий Дрозда се
чувства виновен, из-
лъган и самотен, ма-
кар неговият хазяин
Мирослав Марчев му
съчувства искрено и
иска да му помогне.
   Виталий е готов да
разкаже на всички ме-
дии за желанието си да
остане сред българите,
защото е българин, за
привързаността към
семейството си, за мъ-
ката по убитите му два-

ма приятели, за стра-
ха, който изпитва от
неизвестността.

Кметът на с. Гурко-
во - Тодор Георгиев
търси помощ от Доб-
ричката полиция, от
Асоциацията на бълга-
рите по света, която
посрещна Виталий във
Варна. Засега никой не
е помогнал с нищо,
дори се усеща дистан-
циране.

БТ

Отдясно наляво: Ивайло Джилянов, Виталий Дрозда, Кметът на с.Гурково Тодор Георгиев и
представители на Асоциацията на българите по света от Варна, водени от Максим Страхилов.

Îñòðîâ Êîðôó- Àïðèëñêà àêàíöèÿ
ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Дата: 02.04.2015 – 07.04.2015
1 ден-/ 02.04.2015 /  Варна – София – Солун
Отпътуване от Варна в 06.30 ч .. Пристигане в Солун около 19:00ч. Нощувка
2 ден/ 03.04.2015 /  - Солун - остров Корфу
Закуска.В 08:30ч. Панорамна обиколка на Солун : Бялата кула ;църквата

“Св. св. Кирил и Методий”; площад “Наварино” с Двореца на Галер; Арката
на Галер, построена през 305 г.; крепостта “Ептапиргио”; Термическия залив;
църквата “Св. Димитър”.

Свободно време за снимки и кратка разходка.Около 10:30ч. отпътуване за
Игуменица и Остров Корфу.

Пристигане на  остров Корфу  / пътува се с ферибот 1 ч 45 мин. / и  настаняване
в хотела. Вечеря. Нощувка.

3 ден / 04.04.2015 / - остров Корфу
Закуска. Панорамна обиколка на Корфу /срещу доплащане/ -  Дворецът

Ахилион /XIX в./  построен от Императрица Елизабет, известна като Сиси.
Продължаване за град Корфу /Керкира/. Обиколка на града :най - големият
площад Еспланада ; галерията от арки Листон; Старата крепост; портата Свети
Георги, църквата Свети Спиридон, закрилник на острова. Свободно време за
разходка из най - стария квартал Кампиело.

„Калипсо стар” предлага екзотично едночасово пътуване с корабче с
прозрачно дъно до остров Видо.  Вечеря . Нощувка.

4 ден / 05.04.2015 / –  остров Корфу  - Палеокастрица и Сидари
Закуска. Екскурзия до Палеокастрица - един от най - известните курорти на

острова. Посещение на манастира Палеокастрица, посветен на Богородица
Свободно време за разходка, плаж  или разходка с лодка до пещерите в

Палеокастрица, най-известната от които е Синьото око. Продължаваме за
Сидари –едно от най - пленителните места на острова, известно със своите
пясъчни плажове .

Свободно време за плаж и обяд. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
5 ден / 06.04.2014/ – Остров Корфу - Солун
Закуска. Отпътуване за Солун сутринта.Пристигане следобед.Настаняване

в хотела. Свободно време .Нощувка
6 ден / 07.04.2014 /Солун – София - Варна
Закуска. В 08:00 ч.отпътуване от хотела. Пристигане във Варна надвечер.
Хотел – 3+* на стойност 475 лв. на човек в двойна стая за цялата екскурзия
Пакетнaта цена е в лева на човек и включва:
Транспорт с лицензиран автобус
Гранични и магистрални такси
3 нощувки със закуска и вечеря в хотел 3 +*
2 нощувки със закуски в хотел 3*
Традиционна гръцка вечер
Медицинска  застраховка ,
Екскурзоводско обслужване по време на пътуването и престоя
Фериботни такси
Цената не включва:
Обзорна Екскурзия на Корфу и входна такса за двореца Ахилио - 15 евро
Eкскурзия до Палеокастрица  и Сидари  – 20 евро
Разходка с лодка в Палеокастрица -  7 евро
Корабчето “Калипсо стар” - възрастен - 14 евро; дете до 12 г. - 8 евро
Първа вноска (капаро) на стойност 100 лв. се внасят до 20 април 2015 г.,

Втора вноска – останалата сума – на 25 април 2015 г. при представителя на
фирмата в Балчик – Маруся Костова.

Справки на тел: 0579 7 28 09 и 0899 65 52 49




