
    Коли под наем и трансфери
              При нас можете да направите резервация и да предплатите кола под наем в България и  

.            чужбина Ще получите оферта за различни типове автомобили с точно описание на включените 
     .разходи в цената и дължими такси

       ,       А ако предпочитате да резервирате трансфер с шофьор също можем да Ви бъдем полезни с 
       ,    .  различни варианти в зависимост от вида на колата броя пътници и багажа Трансферите са  

        ,    .много популярна услуга за транспорт между летищата и хотела в който сте настанени

- -  ,     :Рент а кар компаниите с които работим са следните

 "   "Застраховка пътуване в чужбина
         „   " В офисите на Крис Еър може да сключите застраховка Пътуване в чужбина на  ЗАД Булстрад 

        Coris  International.    Живот Виена Иншурънс Груп с международен асиситанс от Така ще си 
          .  осигурите спокойна и приятна почивка или бизнес пътуване извън страната Тази застраховка 

           покрива широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи до предпочитания от 
 .Вас лимит

         "   ":Какво е добре да знаете още за тази застраховка Пътуване в чужбина

    ,         Застраховката важи за цял свят с изключение на територията на Република България и 
,      ,       .държавата в която е родено застрахованото лице ако не е гражданин на Република България

Покрити  рискове
 „   "        ; Застраховка Пътуване в чужбина покрива загуба на живот в следствие на злополука широк 

        ,  спектър непредвидени и неотложни медицински разходи на застрахованото лице възникнали в 
           .резултат на злополука или акутно заболяване по време на пътуването в чужбина



 Застрахователен срок
       1   1 ,     Можете да избирате срок на застраховката от ден до година в зависимост от плановете Ви 

   .за пътуване в чужбина

 Застрахователна премия
    ,          Това е сумата или вноската която избирате да плащате на база на Вашите потребности от 

      .  застрахователна защита и според Вашите финансови възможности Размерът на 
          застрахователната премия зависи от избрания лимит за възстановяване на непредвидени и 

  ,        .неотложни медицински разходи както и от срока на пребиваване извън страната

 Застрахователна сума
  ,             Това е сумата която Вие или посочените от Вас ползващи се лица ще получите при настъпване 

  ,     .  на застрахователно събитие покрито от Вашата застрахователна програма За застраховка 
„   "   ,       Пътуване в чужбина това е сумата която ще Ви бъде възстановена за направените 

      ,       медицински разходи до избрания от Вас лимит или сумата която посочените от Вас ползващи 
          .се лица биха получили в случай на неблагоприятно стечение на обстоятелствата

   Застраховката осигурява денонощен асистанс
    ,        В случай на застрахователно събитие можете да се свържете на посочени в полицата 

     ,       .телефони за съответния регион от света за да Ви бъде оказано необходимото съдействие  
     Coris International    Представители на международна асистанс компания ще се погрижат да 

         -получите навременна експертна подкрепа от квалифицирано медицинско лице или най
     .близкото до Вас лицензирано медицинско заведение

 - , , . .Билети автобус ферибот ж п
Освен самолетни билети при нас можете да резервирате автобусни, ж.п. и фериботни 
билети. Така ще имате възможност да комбинирате различини видове транспорт, без да 
се налага  да губите  време в намиране на оферти от различните превозвачи.  С едно 
запитване  при  нас  ще  получите  комплексна  оферта,  включваща  всеки  елемент  от 
Вашето пътуване.

Автобусни билети

Крис Еър е агент на водещи международни автобусни компании. Най-голям интерес 
представляват автобусните линиите от България до Германия, Чехия и Унгария,  както 
и линиите между Виена и Будапеща, които позволяват удобни комбинирани връзки с 
полетите между София и Виена.



Фериботни билети

ай-популярни  в  България  са  фериботните  линии  между  Гърция  и  Италия,  както  и 
фериботите,  свързващи  гръцките  острови.  В  нашите  офиси  може  да  заплатите 
фериботни билети на следните компании:

MINOAN  LINES                SUPERFAST  FERRIES           ANEK  LINES
VENTOURIS  LINES           MY  WAY  MARITIME             VENTOURIS  LINES
AGOUDIMOS LINES          MED LINK LINES                  HELLAS FLY DOLPHIN 

 
Ж.П. билети

В  офисите  на  Крис  Еър  можете  да  закупите  ж.п.  билети  от  Rail  Europe  -  водещ 
дистрибутор  на  европейските  продукти  на  железопътния  транспорт  на  пазарите  в 
Европа и отвъд океана. След бързото навлизане на скоростните влакове в Европа, някой 
от  тях  изцяло  заместиха  въздушния  транспорт  по  някой  дестинации  като  Париж-
Лондон, Париж-Ница или Марсилия. Удобен и бърз, железопътният транспорт е все по-
предпочитан метод на придвижване в Европа.

 Подаръчен ваучер
             -Подъръчните ваучери за пътуване са една чудесна идея за подарък независимо от повода  

    , ,    -    рожден ден на близък човек годишнина наградно пътуване за най добър служител или пък 
 .сватбен подарък



                Вие избирате дали ваучера да бъде за определена сума и да бъде ползван за заплащане на 
               каквато и да е туристическа услуга по желание на приносителя или пък във ваучера да бъде 

  ,     .     посочена конкретна услуга която желаете да предплатите Дизайнът на ваучера е 
,            .индивидуален зависи от повода и може да бъде съобразен напълно с предпочитанията Ви
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