
Престои в Дубай – общи условия за резервация –
Ноември 2013 г.

Настоящите условия за резервация регулират регистрацията. При резервация на хотел
или друга наземна услуга от страна на Emirates в качеството му на агент на съответната
трета страна доставчик, Вашият договор за съответното настаняване или услуга
отговаря на условията на доставчика, които могат да ограничат или излючат поемането
на отговорност спрямо Вас. Договорът не влиза в сила, докато не приемем Вашата
молба за резервация и не регистрираме пълно плащане.

При подаване на молба за резервация Вие гарантирате, че сте в правомощието си да
приемете (и съответно че приемате) тези условия от свое име, както и от името на
всички лица, които са включени във Вашата резервация. Ваше задължение е да
гарантирате, че всякаква информация, предоставена Ви във връзка с резервацията от
наша страна или от трета страна, е предадена към всички лица, от чието име правите
или сте направили резервацията. Ако правите резервация от името на повече от едно
лице, Вие сте отговорни за всички плащания, дължими за всяко лице, за което се прави
резервация. Всички включени хотели и услуги се предлагат в зависимост от
наличностите.

Валидност на цените
Всички цени, публикувани на emirates.com, са:

 валидни от 1 ноември 2013г. до 31 октомври 2014г., освен ако изрично не е
посочено друго.

 базирани на тарифи, подадени от хотели и други трети страни-доставчици, както
и на обменни курсове, валидни към момента на публикуване. Освен ако
заплащането за резервацията не е получено в пълния си размер, цените подлежат
на промяна без изрично предизвестие. Молим да обърнете внимание на
гаранцията Престои в Дубай, която е приложима от момента, в който получим
пълното заплащане.

 Всички цени са за стая в щатски долари и са единствено индикативни.
Заплащанията трябва да са правят в местна валута на мястото на резервация в
съответствие с препоръките, посочени от офиса от Emirates.

Бебета и деца
Бебета, които споделят наличните спални със своите родители, се настаняват
безплатно, но данните за съответните бебета трябва да бъдат включени в резервацията.
Избрани хотели позволяват максимум едно дете под 12-годишна възраст или едно бебе,
което да споделя стаята на родителите с наличната спалня, с изключение на Хотели
Ибис (Дейра Сити Сентър, Ал Ригга и Ал Барша), Рола Резидънс (студио) и Софител
Джумейра Бийч. Някои хотели разполагат със семейни стаи, позволяващи максимум до
две деца да споделят стаята на родители си с наличните легла. Тези стаи могат да се
резервират и за семейство от двама възрастни, едно дете под 12-годишна възраст и едно
бебе. В таксата за деца е включена и цената за закуска. Моля, вижте ценовата листа.
Ал Маха не позволява престой в курорта на деца под 12-годишна възраст.

Гаранция Престои Дубай
Emirates гарантира, че след като заплатите пълната сума за своята резервация няма да
Ви бъдат допълнително начислявани и прехвърляни допълнитени такси, независимо от



евентуални увеличения в разходите за трети лица – доставчици или от нежелани такси
при парични обменни курсове.

Резервации
След като потвърдите и заплатите своя полет, всичко, което трябва да направите, за да
резервирате Престой в Дубай, е да изберете своя хотел. Резервации могат да се правят
през назначена от Вас туристическа агенция или туроператор. Ако в хотела, избран от
Вас, към момента не може да се прави резервация, ще направим всичко възможно да Ви
предложим подходяща алтернатива. Към момента на резервацията Ви молим да
предоставите следната информация:

 Пълно име на пасажера / пасажерите
 Номер на полета и дата на пристигане в Дубай
 Номер на полета и дата на отпътуване от Дубай
 Продължителност на престоя
 Изискване за хотел (с алтернативен избор)
 Единична, двойна, тройна или четворна стая.

Резервации могат да се правят до 48 часа преди отпътуването Ви за Дубай. Силно
препоръчително е да направите резервация максимално рано. Към момента на
резервация трябва да се извърши пълно плащане. Резервация за Престои в Дубай ви
дава право да се възползвате от:

 Настаняване в избран от Вас вид хотел / стая
 Избор между американска или континентална закуска на бюфет
 Услуга по посрещане при пристигане на Международно Летище Дубай

(Пътниците ще бъдат посрещнати при пристигането си преди премиванато на
проверка пред Имиграционни служби от представител на Арейбиън Адвенчърс,
носещ червена униформа. Съответният представител ще носи със себе си копие
от визата и пакет за посрещане; пътниците, които желаят да продължат към
проверката пред Имиграционни служби без своята виза ще трябва да заплатят
такса за отпечатване на още едно копие, затова е важно да отговорят на
посрещащото ги лице. Пътниците могат също така да потърсят информация за
всякакви други изисквания на гишето на Арейбиън Адвенчърс, което са намира
преди Имиграционната служба).

 Пакет за посрещане, включващ полезена информационна брошура относно
Дубай, две пощенски картички, брошура за турове и сафарита, служебен
телефонен номер на нашия ръководител, име и номер за връзка на
предварително определения представител, както и 24-часов номер за спешни
повиквания.

 Обратни трансфери между Международно летище Дубай и хотела.
 Всички местни данъци и такси по обслужване.
 Всякакви промени в съответните такси и/или допълнителни такси, наложени от

местните власти, ще бъдат добавени към момента на прилагане.
Моля, имайте предвид, че преди закупуване на Престой в Дубай следва да заплатите
изцяло самолетния билет. Услугата Престои в Дубай не включва разходите за артикули,
които не са включени по-горе, като например визи, полети, екскурзии, екскурзии и т.н.
Моля, имайте предвид, че за частни автомобилни трансфери следва да се направи
отделна резервация на Терминал две (2), Международно летище Дубай.

Настаняване в хотел



Стандартният начален час за регистрация в хотела е 15:00, а часът за напускане – 12:00.
Определени хотели предлагат 24-часова услуга за регистрация и напускане. Клиентите
имат право да се възползват от период от 24 часа от момента на пристигане на
летището. Например, пристигащите в 4 часа сутринта плащат само половин нощувка и
имат достъп до хотелската стая и наличните в хотела съоръжения за период от 24 часа
от момента на пристигане на полета им. Хотелите си запазват правото да начисляват
допълнителни такси за периоди, в рамките на които стаята е била заета преди
нормалното време за регистрация или след нормалното време за напускане. Поради
тази причина, както и за Ваше удобство, препоръчваме при закупуване на броя
нощувки, които смятате да прекарате на мястото, да вземете предвид дали този брой
покрива Вашето евентуално по-ранно пристигане и регистрация или евентуалното Ви
напускане след нормалното време за напускане, като никое от горните не се включва в
цената, представена на настоящия уебсайт.
Моля, имайте предвид, че за хотелите в Дубай е нормална практика да се изисква
гаранция чрез кредитна карта или депозит при регистрация. Депозитът се връща към
момента на напускане. Ако обаче даден артикул се консумира от минибара или
ресторанта (освен включената закуска), разноските за това се приспадат от депозита.
Хотелът осигурява диван / разтегателно легло в двойна стая / в стая с две легла, което
може да се ползва от трети възрастен.
Моля, имайте предвид, че с оглед строителни дейности във и около плажни / градски
имоти има възможност да изпитате неудобства. Съжаляваме за евентуално причинени
проблеми и смущения.

Частни автомобилни трансфери
Всички хотели предлагат допълнителната опция за резервация на ексклузивни частни
трансфери. Трансфер със запазени места в автобуса е опция за следните пътници:

 пътници в инвалидни колички
 пътници, пристигащи или заминаващи на/от Терминал 2, Международно летище

Дубай
 пътници, качващи се или слизащи от круизни кораби, пуснали котва в Дубай, за

които трябва да се резервира частен автомобилен трансфер.
 Моля, имайте предвид, че хотелските такси за Ал Маха, пустинен курорт и спа

комплекс от Лъкшъри Кълекшън, и пустинен курорт и спа комплекс Баб ал
Шамс включват частни автомобилни трансфери.

Седалки за деца / бебета при частни автомобилни трансфери
Седалките за бебета / деца под 6-годишна възраст са задължителни в съответстие с
дубайското законодателство. Седалки за автомобили могат да бъдат резервирани
предварително на цена от $10 щатски долара за седалка в едната посока. Ако бъде
направена резервация, без да се резервира(т) седалка/седалки за автомобила,
трансферът няма да бъде осигурен, като таксата за съответната услуга няма да се
възстанови изцяло без допълнителни такси. Бебетата пътуват безплатно, но техните
данни трябва да се включат при резерацията.

Максимално допустим багаж при резервация на седалка в автобус
 Максимално допустимият багаж на човек възлиза на общо 2 броя (01 куфар и 01

ръчна карета или еквивалентен багаж). За пътници, пристигащи от Северна
Америка, максимално допустимият багаж са 2 куфара и един ръчен багаж.

Пътниците, пристигащи с допълнителен багаж, трябва лично да вземат мерки за
осигуряване на трансфер на собствени разноски.



Ограничения
 Престои в Дубай се предлагат на индивидуални пътници, пътуващи с Emirates

към, от или през Дубай. За да отговорите на изискванията за услугата Престои в
Дубай, поне един сектор от пътуването (пристигане във или отпътуване от
Дубай) трябва да бъде извършен с Emirates Airlines, освен в случай че даден
пътник се нуждае от виза и е изискал 36-часова, 96-часова, туристическа или
спешна туристическа виза, като в такива случаи и двата сегмента трябва да са
резервирани като полети с Emirates.

 Резервацията за Престой в Дубай трябва да се направи поне 48 часа преди
отпътуването Ви за Дубай, като към момента на резервация трябва да се
извърши пълното плащане.

 Услугата Престой в Дубай не може да се ползва от групи от над 10 лица,
пътуващи заедно.

 Престоят в Дубай трябва да се използва моментално след пристигане в Дубай,
като престоят трябва да бъде непрекъснат. Моля, проверете при местния си
представител на Emirates Airlines какви са критериите за допустимост.

 С програмата Престои в Дубай могат да се резервират максимум седем нощувки.

Визи
Видове виза Цена (в щатски долари) Време за обработка
36-часова виза безплатна 3 работни дни
96-часова виза 60 Евро 3 работни дни
нормална туристическа виза 80 Евро за 5 работни дни

престой до 30 дни

За обработката на всички видове визи, независимо от националността, са нужни ясни
цветни паспортни копия (сканирани или препратени по имейл).
Моля, имайте предвид, че времето за обработка на визи за ОАЕ не включва петъците и
съботите – тези дни са официални почивни дни в ОАЕ.

 За визи за престой до 96 часа е нужно документите да се получат поне три
работни дни преди пристигането. Пристигането и заминаването трябва да се
извършат през Международното Летище на Дубай.

 Изискванията за получаване на виза могат да се променят – задължение на
пътниците е да се уверят, че преди отпътуване те разполагат с валидни паспорти
и визи както за ОАЕ, така и за крайната им дестинация.

 Валидността на паспорта към момента на подаване на заявка за виза трябва да
бъде поне 6 месеца.

 Туристически визи се изискват за следните категории пътници:
o Пътници, притежаващи самолетни билети с намаление.
o Пътници на круизни кораби.

 Одобрените визи се отменят в рамките на 48 часа от момента на отменяне на
услугата Престой в Дубай или в случай на непоявяване.

 Копия от визи могат да бъдат получени безплатно единствено на гишето на
Арейбиън Адвенчърс на Терминал 3. Пътниците, пристигащи на Терминал 2 или
на Порт Дубай, трябва да се уверят, че разполагат с копие от визата преди да
отпътуват, тъй като Арейбиън Адвенчърс не може да осигури копие на тези
места.



 И двата сегмента от полета трябва да са резервирани с Emirates Airlines, когато
Дубай се посещава с ползване на виза, резервирана посредством услугата на
Емиратс Престои в Дубай.

Условия за престой във връзка с визите
Пълният престой в Дубай трябва да бъде резервиран и потвърден от хотел, участващ в
услугата Престои в Дубай.

Безплатна виза
Безплатната виза за влизане в Дубай се предлага единствено за пътници с транзитни
престои (пр. Ню Йорк – Дубай – Дамаск), които резервират Престой в Дубай за една
вечер на път към крайната си дестинация и разполагат с транзитен период в Дубай,
който не надвишава 36 часа.
Пример:
1) Ню Йорк – Дубай – Дамаск (с право на безплатна виза, тъй като транзитният период
в Дубай е ПОД 36 часа)
ЕK 204 1 ОКТ JFKDXB Отпътува: 11:30 (събота) Пристига: 08:05 (неделя)
ЕK 913 3 ОКТ DXBDAM Отпътува: 14:10 (понеделник) Пристига: 16:25 (понеделник)
2) Оуклънд / Дубай / Бомбай (без право на безплатна виза, тъй като транзитният период
в Дубай е НАД 36 часа)
EK 407 1 ОКТ AKLDXB Отпътува: 18:50 (събота) Пристига: 05:40 (неделя)
EK 147 3 ОКТ DXBBOM Отпътува: 22:30 (понеделник) Пристига: 02:55 (вторник)
Безплатна виза НЕ се предоставя на пътници, пътуващи в двете посоки (пр. Лондон /
Дубай / Лондон).Служителите на Emirates Group или на която и да е друга авиолиния
нямат право на безплатна виза.

Промени в полетите
Преди пристигане в Дубай

 Пътници, които са се възползвали от безплатна виза, трябва да се свържат със
своя местен офис на Emirates, за да се информират за промени в полети, които
биха довели до транзитен престой в Дубай от над 36 часа. В такъв случай
безплатната виза се прекратява и се обработва заявка за нормална виза. Прилагат
се съответно стандартните визови такси.

 В случай че Emirates Airlines не бъдат информирани относно такава промяна
преди отпътуването, се дължи такса в размер от $300 щатски долара на човек,
които се заплащат допълнително към съответната такса за повторна резервация
на билет в съответствие с политиката на авиолинията.

При пристигане в Дубай
 Пътници, които са се възползвали от безплатна виза, трябва да се свържат с

офиса на Emirates в Дубай за всякакви промени във връзка с техните полети,
които биха довели до удължаване на транзитното време в Дубай над 36 часа.

 Такса в размер от $300 щатски долара на човек се заплаща допълнително към
съответната такса за повторна резервация на билет в съответствие с политиката
на авиолинията.

Важно:
 Издаването на визи се извършва единствено по преценка на имиграционните

власти и
 Emirates Airlines не поема отговорност за отказани визи.
 Всички полети към и от Дубай трябва да се извършват с авиолинии Emirates

Airlines.



 Визата е валидна за престои до максимум 36 часа.
 Всичката информация е вярна към момента на отпечатване и подлежи на

промяна без предизвестие.

Договорни условия на Арейбиън Адвенчърс Турс & Сафарис
 Арейбиън Адвенчърс, п.к. 7631, Дубай, Обединени Арабски Емирства („ние”,

„нас” или „наш”) осигурява екскурзии, сафарита, транспорт и други дейности
(„Дейности”) за участниците („Вие” или „Ваш”) лично или посредством своите
доставчици.

 Всички ваучери за продажба на екскурзии, както и всякакви други билети и
купони, издадени във връзка с Дейности, са предоставени и издадени изцяло в
съответствие с настоящите Договорни условия, както и с всички условия на
собствениците, операторите, публичните превозвачи и други трети лица, които
осигуряват за Вас съответните Дейности. Копия на тези условия могат да се
предоставят при поискване. Приема се, че закупуването на ваучер или правенето
на резервация, която Ви дава право да участвате в дадена дейност, представлява
Вашето съгласие със и приемане на настоящите договорни условия.

 Пълната цена на всяка една Дейност се дължи в момента, в който се направи
резервация. Можем да прекратим всяка една резервация, ако пълната цена за
Дейността не ни бъде изплатена поне два (2) дни преди началото на съответната
Дейност. Няма да Ви бъдат възстановени никакви суми във връзка с резервация,
отменена по-малко от двадесет и четири (24) часа преди началото на Дейност. В
случай че не сте налице на определеното за дадена Дейност място в указаното
време за потегляне, това се разглежда като анулиране на участието Ви.

 Имаме право по собствена преценка да отменяме, променяме или пропускаме
каквато и да било част от всяка една Дейност, за която е направена резервация,
със или без предоставяне на информация. Особено с оглед характера на голяма
част от Дейностите може да се стигне до забавяния и анулирания в следствие на
фактори, които са извън контрола на нашите доставчици, като например лошо
време, злополуки, болест, правителствени ограничения и други форсмажорни
събития. В такива случаи може да се възвърне цяла или част от сумата по наша
преценка и/или по преценка на доставчика на съответната Дейност.

 Разбирате и приемате потенциалните рискове и заплахи, които са свързани с
някои Дейности. Поемате отговорност да осигурите, че сте умствено и
физически способни да участвате в съответните Дейности. Съгласявате се да се
съобразите с инструкциите, представени на английски от страна на персонала,
осигуряващ Дейността („Водач”). Ако Водачът смята, че Вашето поведение или
физическо състояние е вредно за сигурността, благосъстоянието и доброто
физическо състояние на групата като цяло, или ако Водачът смята, че Вашето
физическо състояние ще бъде изложено на риск, ако продължите с Дейността,
има вероятност да бъдете помолени да не участвате в Дейността без право на
възвръщане на каквато и да било част от цената.

 В частност, някои от дейностите са потенциално опасни. Арейбиън Адвенчърс и
неговите доставчици ще използват пълния си опит и, при нужда, опита и
помощта на местни водачи и други експерти с цел да минимизира риска, на
който сте изложени. Въпреки това, ако участвате в Дейности, които са
потенциално опасни или са срещу препоръките на Водача, има възможност да
бъдете помолени да прочетете, разберете и подпишете формуляр за
освобождаване от отговорност на английски, преди да участвате в съответните
Дейности.



 В случай че предлагаме Дейности, осигурявани от трети страни, или Ви
издаваме ваучер, даващ правото на билет за дадено събитие, ние действаме
единствено като агент за оператора на съответната Дейност или за организатора
на събитието. Условията на оператора на Дейността или организатора на
събитието ще се прилагат за Вас, като всякакви евентуални възстановявания на
суми ще подлежат на тези условия. Поради това не сме отговорни във връзка с
действия и бездействия (в това число и небрежност) на съответните оператори
или организатори или техните служители или агенти, или за наранявания,
увреждания или загуби, до които се е стигнало във връзка с осигуряването на
Дейностите от тези оператори или във връзка със събитието или неговата
организация.

 Доколкото е максимално позволено от закона, Арейбиън Адвенчърс не поема
отговорност за щети, загуби, злополуки, болест, травми или смъртни случаи,
претърпяни или понесени от Вас или от друго лице поради Дейностите и/или
във връзка с Вашия договор с нас и/или оператора на която и да е Дейност.
Препоръчва се да разполагате с пълна здравна застраховка и застраховка при
пътуване. Опазването на всякакви лични вещи е Ваша собствена отговорност
през цялото време на дейността.

Анулирания, промени, неявявания и връщане на суми
Всички известия за анулиране и промяна следва да са изготвени писмено. Резервации,
отменени след като е извършено заплащане и са издадени документи, подлежат на
такса за анулиране в съответствие с представения по-долу списък:

 За анулирания и промени, получени 72 часа или повече преди насрочената дата
на пристигане в Дубай, не се начисляват допълнителни такси.

 Не се връщат суми за каквато и да било част от резервации, които не са
оползотворени (пр. закуска или други услуги).

 При известия за анулиране във връзка с всякакви хотели, които са получени 72
или по-малко часа преди насрочената дата на пристигане в Дубай (включително
и деня на пристигане в Дубай) или при неявяване се заплаща пълната сума на
резервация.

 При промени в рамките на 72 часа или по-малко преди насрочената дата на
пристигане в Дубай във връзка със същия хотел, който е бил резервиран и преди,
се заплаща такса за една вечер. Ако промяната е за изцяло нов хотел, то общите
разходи за резервацията се променят.

 Възстановяванията на суми следва да се изискат писмено в рамките на 30 дни от
момента на отмяна, за да бъдат обработени.

 Таксите за визи не подлежат на възстановяване след като се подаде заявка за
визата, независимо дали същата е издадена от имиграционната служба или
издаването й е отказано.

Отговорност на Emirates спрямо Вас
 При продаването на услуга по Престои в Дубай от страна на Емиратс, която се

предоставя от трето лице в качеството му на оторизиран агент на съответното
трето лице, дружеството Emirates не е отговорно за дейности и пропуски от
страна на съответните доставчици, техните работодатели, агенти или
представители, нито за недостатъците по отношение на осигурената услуги и, в
частност, Emirates не поема отговорност за понесени загуби, телесни повреди
или смърт или други щети от какъвто и да било характер, освен ако съответните
загуби не са причинени по небрежност от Emirates.



 В качеството си на международен превозвач, Emirates подлежи на
международни конвенции, които уреждат и могат да ограничат отговорността на
Emirates спрямо Вас по отношение на компенсация за смърт или телесна
повреда, загуба или щета по Вашия багаж, както и по отношение на закъснения.
Ограниченията на тази отговорност се съдържат във Вашия билет и формират
част от условията, които уреждат Вашия транспорт по въздуха. Вие
потвърждавате, че условията, които уреждат Вашия въздушен превоз, в това
число и ограниченията на отговорност, които се налагат от приложимите
международни ковенции, се смятат за включени като приложение към
настоящия договор.

 Emirates Airlines си запазва правото да отменя или променя услуги по Престой в
Дубай, както и не е в състояние да поема отговорност за загуби, щети или
разходи в следствие на необичайни, непредвидими събития, които са извън
разумния контрол, упражняван от страна на Emirates, чиито последствия не са
могли да бъдат предотвратени дори и при упражняване на всички възможни
грижи; в това число (без изброените по-долу да представляват изчерпателен
списък): закъснения или промени в разписания, технически проблеми или
проблеми с поддръжката, свръхрезервации в хотели или липси, болести,
неблагоприятни метеорологични условия, естествени или промишлени бедствия,
промишлени действия, в които участват доставчици-трети лица, война,
терористични дейности, карантини или други причини. Поемате пълна
отговорност за подобни загуби, щети или разходи.

 Всичката информация на настоящата страница и в брошурата на Emirates за
Престои в Дубай е вярна към момента на публикуването й. Детайлите и
регулациите подлежат на промяна. Моля, имайте предвид, че настоящият
продукт може да не е на разположение за продажба в дадени държави, тъй като
има възможност там да са приложими определени ограничения.



Арейбиън Адвенчърс
ДРУЖЕСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДЕСТИНАЦИИТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА ЗА
ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Благодарим Ви, че закупихте ваучер за участие в Дейността, описана по-долу.
Дейността ще бъде извършена от Арейбиън Адвенчърс или доставчиците на
дружеството.

ПРИЛОЖИМОСТ
С оглед авантюристичния характер на Дейността, Арейбиън Адвенчърс не приема
бременни бъдещи майки или лица, чиито медицинско, психологично или психическо
състояние не им позволява да вземат безопасно участие в Дейността. Не препоръчваме
участие в дейността на лица под 6-годишна и над 65-годишна възраст.

Всяко едно лице, което желае да участва в Дейността или което участва в Дейността
противно на препоръките на Арейбиън Адвенчърс, следва да прочете и подпише
официалната декларация по-долу. В случай че не подпишете декларацията, няма да
бъдете допуснати за участие в Дейността.

ВАША ДЕКЛАРАЦИЯ
С настоящото декларирате, че сте наясно с факта, че Дейността може да бъде
потенциално опасна. Също така, Вие разбирате, че по време на своето участие в
Дейността, извършвана от или от името на Арейбиън Адвенчърс, има възможност да
бъдете изложени на рискове над средното ниво. Вие разбирате, че макар и Арейбиън
Адвенчърс или доставчиците на дружеството да са извършили проверки на
оборудването и общи проверки за безопасност на Дейността, е невъзможно Арейбиън
Адвенчърс да гарантира Вашата сигурност. Успоредно с това, Вие сте наясно, че
споделяте отговорност за своята собствена сигурност по време на Дейността и поемате
тази отговорност.

Потвърждавате, че не сте в медицинско, психологично или физическо състояние, което
не би Ви позволило да участвате в Дейността, както и се съгласявате да се съобразите с
всички инструкции и наставления на дружеството Арейбиън Адвенчърс или неговите
доставчици в рамките на продължителността на Дейността.

Дейност: Дата:
................................................... ..........................................

Аз, ..................................................., декларирам, че участвам в Дейността и/или
позволявам моето дете/ моя повереник ................................................... да участва в
Дейността, като съм изцяло наясно с потенциалните опасности и изискванията по
отношение на физическо / здравословно състояние и възраст, описани по-горе и/или
представени ми по друг начин преди началото на Дейността.

С оглед на горното се съгласявам да освободя изцяло от отговорност дружеството
Арейбиън Адвенчърс, неговите длъжностни лица, служители, агенти, изпълнители или
подизпълнители от и във връзка със каквито и да било загуби, щети, закъснения или



разходи, които по какъвто и да било начин възникнат, в това число и (без долният
списък да е изчерпателен), доколкото е законово допустимо, всякакви случаи на смърт,
травми или болести за мен и/или всякакви загуби или щети за мен и/или моето дете/
довереник, причинени или произтичащи независимо от какви условия, като горните
случаи настъпят в следствие на участието ми в Дейността или изпълнението или
неизпълнението от което и да е лице на превоз или друга услуга, произтичаща от или
във връзка с Дейността.

Име: ......................................................................................................

Подпис: .................................................................................... Дата: .................................


