
 

 

 

УМОВИ АНУЛЯЦІЇ ТУРІВ ДО КРАЇН 

 

ТУРЕЧЧИНА, ЄГИПЕТ, ІСПАНІЯ, ГРЕЦІЯ 

 

 

У разі відмови Туриста від підтвердженої Заявки (туру) за напрямками Туреччина, Єгипет, Іспанія, Греція* 

застосовуються  розрахункові терміни ФПВ (фактично понесених витрат) туроператора, в залежності від умов 

анулювання зарезервованих послуг. 

 

Зазначений порядок застосування ФПВ туроператора  поширюється і на випадки анулювання Заявок (турів) з 

причин невиконання Туристом своїх зобов'язань по строкам оплати замовлення, згідно із умовами оферти, що 

розміщена на сайті: https://coraltravel.ua/info-paymenttourist/  
 

РОЗМІРИ ФПВ ПРИ АНУЛЯЦІЇ ПІДТВЕРДЖЕНИХ ТУРІВ** 

 

Відмова від послуг заявлена 

за:  

(вказується кількість днів до 

початку туру / дня вильоту) 

Розмір ФПВ (% вартості туру)  

розраховується від терміну (кількості годин/днів)  

первинного підтвердження туру до ануляції туру*** 

  
24 

години 
25 годин та більше 

30 днів та більше Без ФПВ 

Від 15 до 29 днів Без ФПВ 5% від вартості туру 

Від 8 до 14 днів Без ФПВ 40% від вартості туру 

Від 5 до 7 днів 50% від вартості туру 

Від 2 до 4 днів 60% від вартості туру  

 1 день / в день вильоту 100% від вартості туру  

 

РОЗМІРИ ФПВ ПРИ АНУЛЯЦІЇ ПІДТВЕРДЖЕНИХ ТУРІВ  

У СВЯТКОВИЙ ПЕРІОД 20.12.2020-10.01.2021 

Відмова від послуг заявлена 

за:  

(вказується кількість днів до 

початку туру / дня вильоту) 

Розмір ФПВ (% вартості туру)  

розраховується від терміну (кількості годин/днів)  

первинного підтвердження туру до ануляції туру 

  
24 

години 
25 годин та більше 

30 днів та більше Без ФПВ 

Від 11 до 29 днів 80% від вартості туру  

Від 10 до дня вильоту 100% від вартості туру  

 

*якщо у Вас заброньовано тур в іншу країну, будь-ласка, зробить запит на tourist@coraltravel.ua про умови ануляції 

заявки. 

 

** ВАЖЛИВО! Уточнюйте у відділі онлайн продажів, чи не діють для Вашого готелю чи періоду туру особливі 

умови ануляції 

 

***утримання ФПВ по виписаним авіаквиткам на регулярних рейсах буде здійснюватися на умовах 

застосованого авіакомпанією тарифу, тому  розміри ФПВ для турів з перельотом на регулярних авіалініях, 

можуть бути змінені. 
 

Відділ онлайн продажів Coral Travel Ukraine:  

(044) 365-01-05 

e-mail: tourist@coraltravel.ua 
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