
ПРОГРАМА за посещение на бизнес делегация от България в Москва-Перм 2018.  

26/02 - 03/03 (5 нощувки)  

 26 февруари, понеделник 16:05 Полет с авиокомпания S7 Бургас - Москва 20:30 Кацане в 

Москва, летище Домодедово, трансфер, настаняване в хотел  4*  

 27 февруари, вторник 10:00  Официально посещение на Търговското представителство на 

България в Русия 13:30  Официально посещение на Московската търговско-промишлена 

камара  

 28 февруари, сряда 11:00 Освобождаване на стаите в хотела, трансфер до летище Домодедово 

15:05 Полет Москва-Перм с авиокомпания S7   

 19:00 Кацане в Перм (разлика + 2 часа), трансфер, настаняване в хотел "Урал" 4 *  

 1 март, четвъртък 10:00  Официално посрещане на делегацията в Пермската търговско-

промишлена  камара.  Контактна борса. В2В срещи с руските фирми. Преговори. 15:00  

Офицално посещение на делегацията в Правителство на Пермския края: министерство на 

икономиката, на земеделието (за аграрните компании). 16:30  Официално посещение на 

делегацията в Кметство гр. Перм 19:00 Съвместна вечеря на участниците в делегацията и 

членовете на Пермската търговско-промишлена палата  

 2 март, петък 9:30  Посещение на фирми, индивидуални срещи 11:30 Обзорна обиколка на 

град Перм  14:00 Бизнес срещи B2B, индивидуални програми  

 3 март, събота 4:45 Освобождаване на стаите,  трансфер до летище 7:05 Полет Перм - Москва с 

авиокомпания S7  7:15 Кацане в Москва, летище Домодедово 12:55  Полет Москва-Бургас с 

авиокомпания S7, излитане от летище Домодедово 15:25 Кацане в Бургас  

 Цената на пътуването на участник е: 840 евро на човек при настаняване в двойна стая. 940 

евро при настаняване в единична стая,   

 Цената включва: - самолетни билети Бургас - Москва-Перм-Москва-Бургас, авиокомпания S7, 

икономична класа - трансфери летище "Домодедово" – хотел - летище "Домедово", летище 

"Перм" - хотел - летище "Перм" - настаняване в избрания тип стая на база нощувка и закуска -  2 

нощувки в хотел  4 * (Москва), 3 нощувки в хотел "Урал" 4 * (Перм) - официално посещение в 

Българското търговско представителство в Русия - бизнес срещи в търговската камара в Москва 

- официално посещение в Търговско-промишлената палата в Перм - официално посещение в 

Правителството на Пермския край - официално посещение в Кметството на Перм - обзорна 

обиколка на Перм - съпровождане на делегацията по време на цялата програма от 

Предствителя на Пермска промишлено-търговска камара в България - услуги на Пермската 

търговско-промишлена камара, свързани с организирането на индивидуалните бизнес срещи и 

с провеждането на контактната борса - съвместна вечеря на членовете на делегацията с 

представители на Пермската търговско-промишлена камара.  

 Цената не включва виза, застраховка.  

 Съставът на бизнес делегацията е ограничен и е желателно да заявите участие в най-кратък 

срок.  

 За потвърждение на участието Ви като член на делегацията, е необходимо да се  

 регистрирате и да внесете пари до 8  февруари.  



  

Участниците ще получат следните документи от лицензиран български туроператор (лиценз № 

РК-01-70-70): договор, самолетни билети, ваучери за хотелско настаняване, проформа за 

заплащане на депозита, фактура за цялата сума за счетоводство и получаването на визи.  

 Относно регистрацията и контакт с партньори моля да се свържете с Представителя на 

Търговската камара на Перм в България - Юлия Вавилова, j-vavilova@mail.ru.  

За въпроси, свързани с плащане и виза, се обърнете към туроператора "К-Травел Къмпани": 

Варна, 27 Юли, 10А, тел. 0888 559531 - Милена Димитрова, marketing@ktravelbg.com.  

  


