


СЪДЪРЖАНИЕ

 САМОЛЕТНИ ДЕСТИНАЦИИ

1. ЮЖНА ИТАЛИЯ  - вечният град Рим и лазурното 
крайбрежие на Неаполитанския залив

2. ИТАЛИЯ - под небето на Тоскана
3. ИТАЛИЯ - разходка до изискания Милано  

и нейните чудно красиви езера
4. ИТАЛИЯ - Тосканските красавици! Флоренция,  

Сиена, Сан Джиминяно и Чинкуе Тере...
5. ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ - Корсика и Сардиния  

- френска изисканост и италианска пъстрота
6. ИТАЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - ФРАНЦИЯ - по следите  

на най-вкусния шоколад и най-изкусителната пица
7. ФРАНЦИЯ - Париж - романтиката, стила  

и изяществото на една световна столица
8. ФРАНЦИЯ - Прованс - по пътя на римляните  

и хубавото вино
9. ФРАНЦИЯ - Лоара и полуостров Бретан  

с Мон Сен Мишел и Сен Мало
10. ФРАНЦИЯ - Нормандия и Бретан,  

замъци, галет, сайдер, камамбер и солен карамел...
11. ФРАНЦИЯ - АНДОРА - югозападна Франция/Аквитания  

с По, Лурд, Биариц, Бордо, Тулуза
12. ШВЕЙЦАРИЯ - „шоколадовата”,  

комбинирана самолет и автобус
13. ШВЕЙЦАРИЯ и ИТАЛИЯ  

- алпийско приключение с Глетчер Експрес
14. СЕВЕРНА ИСПАНИЯ - пътят Камино де Сантяго  

- oт страната на баските до Галисия 
16. ПОРТУГАЛИЯ - обиколен тур в страната на Фадото, 

откривателите и треската
18. СКАНДИНАВИЯ - за Ваша информация
19. СКАНДИНАВИЯ - четирите столици и фиордите
20. НОРВЕГИЯ - прелестите на една страна  

и незабравимо пътуване сред норвежките фиорди 
21. ИСЛАНДИЯ - земя на природни чудеса 
22. ГЕРМАНИЯ - долината на Рейн и Баварските замъци, 

комбинирана самолет и автобус  
23. ГЕРМАНИЯ - Берлин, Лайпциг и  

Романтичният път на Бавария
24. АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ - ИРЛАНДИЯ - УЕЛС
25. ПРИБАЛТИКА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ
26. БЕЛГИЯ - ХОЛАНДИЯ - аромат на шоколад  

и ухание на лалета   
27. РУСИЯ - Москва и Санкт Петербург  

- двете столици на велика Русия  
28. УЗБЕКИСТАН - незабравимо пътешествие  

в Централна Азия сред пясъците на пустинята
29. ГРУЗИЯ - древна и красива в полите  

на величествения Кавказ
30. ИРАН - между Изтока и Запада
31. ЛИВАН - перлата на Близкия Изток
32. АРЖЕНТИНА - водопадите Игуасу - БРАЗИЛИЯ  
34. ЮЖНА АФРИКА - ЗИМБАБВЕ - БОТСВАНА - ЗАМБИЯ 
36. ТАНЗАНИЯ и ЗАНЗИБАР - сафари и почивка  

в ТОП туристически сезон 
37. ИНДИЯ - Златният триъгълник  

с възможност за посещение на Аджмер и Пушкар
38. ИНДИЯ - изяществото на Тадж Махал, пищните храмове 

на Каджурахо и могъщите крепости на Раджастан 
40. ИНДИЯ - НЕПАЛ - величието на Хималаите!  

Една реалност между два свята!
43. МАЛАЙЗИЯ - ИНДОНЕЗИЯ с островите Бали и Ява - 

СИНГАПУР с остров Сентоса
44. ШРИ ЛАНКА - МАЛДИВИТЕ
46. ЯПОНИЯ - страната на самураите
48. ТАЙЛАНД - КАМБОДЖА - ЛАОС - ВИЕТНАМ  

- в земите на изумрудения дракон

50. ВИЕТНАМ - драконът на Индокитай  
и красивите му плажове

52. ХОНГ КОНГ с МАКАО - ТАЙВАН - ЮЖНА КОРЕЯ  
- една мечта от три брилянта

54. КИТАЙ - най - доброто от Севера и Юга  
с манастира Шао Лин

56. КИТАЙ - класически тур „Златен триъгълник“  
в земите на Поднебесната империя

58. КИТАЙ - 14 дни, Шанхай, Сиан, Пекин  
и незабравим круиз по Жълтата река 

 АВТОБУСНИ ПРОГРАМИ

60. ИТАЛИЯ - очарованието на италианските езера  
61. ИТАЛИЯ - летен тур в уникалните Доломити
62. ИТАЛИЯ - о-в Сицилия - круиз до остров МАЛТА
63. ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ - Корсика и Сардиния 
 - перли на Средиземноморието
64. ШВЕЙЦАРИЯ и ИТАЛИЯ - неотразимите езерни  

очи на Алпите - пътуване с Глетчер Експрес
65. СКАНДИНАВИЯ - магията на Севера:  

Стокхолм - Хелзинки - Осло - Копенхаген
66. АВСТРИЯ - Австрийските Алпи и магията на Залцбург
67. АВСТРИЯ - лято в сърцето на Тиролските Алпи
68. БЕНЕЛЮКС - кралско величие и романтика
69. ГЕРМАНИЯ - лятна ваканция в Шварцвалд 
70. ГЕРМАНИЯ - долината на Рейн и Баварските замъци
71. ГЕРМАНИЯ - Бавария и нейните замъци  
72. АНГЛИЯ - ШОТЛАНДИЯ - ИРЛАНДИЯ - УЕЛС
74. ПРИБАЛТИКА И САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
76. ИСПАНИЯ - ИТАЛИЯ - Френска Ривиера - 

средиземноморска разходка
77. ГЪРЦИЯ - Великден на Йонийското крайбрежие  
78. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ и СЕВЕРНА ГЪРЦИЯ  

- сбъдната мечта и недовършена история!
79. ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ - приказка на античността
80. АЛБАНИЯ - Великденски празници
81. АЛБАНИЯ - древен дух и средиземноморска красота 
82. ХЪРВАТСКА - остров Крък и прелестните градове  

на полуостров Истрия
83. ХЪРВАТСКА и ЧЕРНА ГОРА - адриатическа магия и 

паметници на ЮНЕСКО
84. БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА - СЪРБИЯ  

- земи на аромати, традиции и религии
85. СЪРБИЯ - БОСНА и ХЕРЦЕГОВИНА - Дървен и 

Каменград, приказката, сътворена от Кустурица
86. СЪРБИЯ - Великден в Суботица, Нови Сад и Палич! 

Великолепните градове на Войводина

 ПОЧИВКИ В ИСПАНИЯ

88. МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ИСПАНИЯ - Класическите градове 
- Мадрид, Толедо, Валенсия, Барселона и Портокаловият 
бряг - Коста Азаар

91. МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ИСПАНИЯ - обиколка на 
АНДАЛУСИЯ с Коста дел Сол и почивка на Атлантическия 
океан и Коста де ла Лус

94. ИСПАНИЯ - Коста де ла Лус - Кадис „карибска“ екзотика 
на брега на Коста де ла Лус с възможност за посещение 
на Мароко

98. ИСПАНИЯ с ПОРТУГАЛИЯ - Коста де ла Лус -  
Бряг на светлината или ИСПАНСКИТЕ КАРИБИ

102. ИСПАНИЯ с Коста Азаар - Самолетна почивка на  
Портокаловия бряг - Коста Азаар, Испания, за девета 
поредна година!

105. Балеарски острови - Палма де Майорка - островът  
на яркото слънце!

108. МУЗЕЙНИ ТАКСИ - информация
112. ОБЩИ УСЛОВИЯ

заедно с доплащането по вашия договор и се полага в 
Посолство на ЮАР преди отпътуването.
 10. Виза за Непал - 30 USD, заплаща се в брой и 
се поставя на място при влизане в страната, необходими 2 
снимки паспортен формат на хартиен носител и фотокопие 
на първа страница на паспорта.
Забележка: упоменатите такси за издаване на туристически 
визи са актуални към 15.01.2020 г. и „ТА МОНДЕЛ ТРАВЕЛ“ 
не носи отговорност при тяхната промяна от страна на 
компетентните органи на съответните страни - Посолства, 
Консулства, Имиграционни власти и др.

IV. ПРОМЕНИ, АНУЛАЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 1. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на 
Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа 
следните неустойки по автобусните програми:
 1.1. До 40 календарни дни преди датата на пътуването 
- без неустойки.
 1.2. От 39 до 30 календарни дни преди датата на 
пътуването - 50% от внесения депозит.
 1.3. От 29 до 20 календарни дни преди датата на 
пътуването - 100% от внесения депозит.
 1.4. От 19 до 10 календарни дни преди датата 
на пътуването - 75% от общата цена на организираното 
пътуване.
 1.5. Под 9 календарни дни преди датата на пътуването 
- 100% от общата цена на организираното пътуване.
 2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на 
Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа 
следните неустойки по самолетните програми: 
 2.1. До 70 календарни дни преди датата на пътуването 
- без неустойки
 2.2. От 69 до 50 календарни дни преди датата на 
пътуването - в размер на 50% от внесения депозит
 2.3. От 49 до 30 календарни дни преди датата на 
пътуването - в размер на 100% от внесения депозит
 2.4. От 29 календарни дни до датата на пътуване - 
100% от общата цена на организираното пътуване
 2.5. Относно самолетните билети по редовни линии, 
анулационните условия са според конкретните условия на 
резервацията за самолетен билет и те се указват в анекс към 
договора за организирано пътуване.
 3. Туроператорът удържа следните неустойки по 
самолетните почивки в Испания - Кадис - карибска екзотика 
на Коста де ла Лус, Испания с Португалия - Коста де ла 
Лус, Коста Азаар - Портокаловият бряг, Балеарските -о-в 
Майорка: 
 3.1. До 60 календарни дни преди датата на 
пътуването - без неустойки
 3.2. От 59 до 30 календарни дни преди датата на 
пътуването - размера на внесения депозит
 3.3. От 29 календарни дни до датата на пътуване - 
100% от общата цена на организираното пътуване.
 4. Всички рекламации, свързани с качеството на 
заплатените услуги трябва да бъдат предявени в срок от 
3 календарни дни след крайната дата на организираното 
пътуване, като Потребителят трябва да представи лично 
в офиса на  „ТА Мондел Травел” писмена рекламация, 
съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр 
от договора, платежен документ /касов бон, фактура/. В 
срок от 30 дни след получаване на рекламацията „ТА Мондел 
Травел” дава своето писмено становище по нея.
 5. Всяка екскурзия се осъществява при съответния 
минимум брой туристи, посочен в края на програмата. В 
случай, че този минимум не е достигнат, „ТА Мондел Травел” 
уведомява записалите се клиенти за неосъществяване 
на екскурзията не по-късно от 7 или 20 дни преди датата 
на отпътуване в зависимост от продължителността на 
пътуването.

V. ЗАСТРАХОВКИ

 1. „ТА Мондел Травел” има сключен застрахователен 
договор по чл.97 от ЗТ със Застрахователно Акционерно 
Дружество “Алианц България” - София 1504, бул. „Княз 
Дондуков” №59. Сертификатът за сключения договор се 
предоставя на Потребителите преди датата на отпътуване.
 2. „ТА Мондел Травел” предлага срещу допълнително 
заплащане застраховка „Отмяна на пътуване” по чл. 80, 
ал. 1, т. 14 от Закона за туризма, покриваща разходите за 
анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на 
пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, 
негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от 
работа и др. Стойността на застраховката се изчислява на 
база крайна дължима сума по договора, като има значение 
и възрастта на Потребителя. В зависимост от възрастта 
на туриста стойността на застраховката е между 3% и 8% 
върху крайната дължима сума по договора за организирано 
пътуване.
 3. „ТА Мондел Травел” има сключен застрахователен 
договор по чл. 72, ал. 1 от ЗТ със „Групама Застраховане” 
ЕАД - София 1124, бул. „Цариградско шосе” №47А, бл. В, ет. 3, 
според който „ТА Мондел Травел” предоставя на Потребителя 
задължителна застраховка „Медицински разходи при болест 
и злополука” за пътуванията извън страната /включена в 
пакетната цена или срещу допълнително заплащане/, която 
в зависимост от уговорените условия покрива определени 
рискове, подробно описани в чл. 5.1.2. в договора за 
туристически пакет.

VI. ХОТЕЛИ, ТРАНСПОРТ И ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА

 1. Настаняването в хотелите се извършва в двойни, 
тройни, единични стаи (видът на предлаганите стаи е 
упоменат във всяка програма), срещу съответно доплащане 
или намаление. В повечето случаи хотелите предлагат 
тройни стаи във вид на стая с две редовни легла и едно 
допълнително.
 2. Екскурзиите, с изключение на самолетните 
и чартърните, се извършват с автобуси с ЕвроЛиценз, 
отбелязано във всяка програма, които разполагат с 
климатик, радиокасетофон, видеомонитор, микрофон, бар 
с разхладителни напитки и кафемашина. В тях е забранено 
тютюнопушенето. Определянето на местата в автобуса е 
според реда на записване в деня на сключване на договора 
за организирано пътуване. 
 3. Пакетните цени включват туристическа програма. 
Панорамната автобусна и пешеходна обиколка с водача на 
групата не включва посещение на туристическите обекти, 
изброени в тях. Някои от тях могат да бъдат посетени 
самостоятелно в свободното време. За посещението на по 
- значими музейни обекти при възможност и при желание 
от страна на туристите срещу допълнително заплащане, 
могат да бъдат наети местни екскурзоводи, като изнасяната 
информация не е на български език. В много от музеите 
заявката за местен екскурзовод, както и за фиксиран час на 
влизане, трябва да бъдат направени предварително, за което 
препоръчваме да се информирате за възможностите в офиса 
на „ТА Мондел Травел” и в нейните агентски бюра. Изключение 
прави изричното упоменаване на включена в пакетната цена 
обиколка /панорамна или пешеходна/ с местен екскурзовод. 
Пакетните цени не включват входните такси на посещаваните 
обекти, както и таксите за предварителна резервация за 
посещение на някои от тях, разходките с лодка, корабче, 
екскурзиите срещу допълнително заплащане, трансфера 
с лифтове и железници, допълнителните мероприятия по 
желание и разходите от личен характер. Изключение правят 
програми и пакетни цени, за които изрично е упоменато 
друго. 



ТА Мондел Травел /  2020 1

дата на тръгване 
от 16 септември до 23 септември

8 дни / 6 нощувки в хотели / 
1 - на ферибот 

6 закуски
по маршрут

София - самолет - Рим - Ватикана - Тиволи - 
Помпей - Неапол - Сорентински полуостров - о-в 
Капри - Амалфи - Равело - Соренто - Алберобело  

- Бари - ферибот - Игуменица - София

самолет + автобус + ферибот

крайна цена с включени летищни такси

 1065 лв.
отстъпка за ранни записвания: 

до 21.01.2020 г.:  50 лв.

1 ден  София - рим
Полет на авиокомпания BULGARIA AIR София 
- рим в 07.35 ч. Кацане на летище Фиумичино 
в 08.35 ч. Трансфер до хотела, и оставяне на 
куфарите в багажното му отделение. Пътуване 
с метро до мястото на срещата с местния 
екскурзовод на бълг. език. Пешеходна обиколка 
/~4 ч./ на Вечния град (Caput Mundi) с местен 
екскурзовод с посещение на Римските Форуми: 
Форо Романо, Форо ди Нерва, Форо ди Аугусто, 
Форо ди Траяно, Колизеума /без влизане, по 
желание през свободното време/, Пантеона 
/с влизане/, колоната на Траян, Капитолийски 
хълм (Campidoglio), площад Навона, Фонтана 
ди Треви, площад Испания, площад Венеция. 
Свободно време. Връщане в хотела. нощувка.

2 ден  рим - ватикана
Закуска. Разглеждане на ватикана (UNESCO) 
- столицата на християнството, най-малката 
държава в света. Разходка по площад Св. Петър, 
творба на Бернини. Посещение на църквата  
Св. Петър. *По желание организирано посещение 
на Ватиканските музеи и Сикстинската капела, 
което включва входна такса, беседа на местен 
екскурзовод на бълг. език, слушалки и определен 
час на влизане, необходима е предварителна 
заявка при сключване на договора и плащане 
с основния пакет. Свободно време. По 
желание и срещу допълнително заплащане, 
вечерна автобусна обиколка на Рим с местен 
екскурзовод. Връщане в хотела. нощувка. 
Забележка: Придвижването в рамките на Рим е 
с градски транспорт: ~8 EUR дневна карта.

3 ден  рим - тиволи с вила адриана 
и вила д’ЕСтЕ

Закуска. Свободно време за посещение според 
интересите на църквите Санта Мария Маджоре, 
Сан Пиетро ин Винколи, църквата Сан Клементе 
или на Капитолийски музеи. Екскурзия по 
желание и срещу допълнително заплащане /
продълж. 6 часа, необходима е предварителна 
заявка при сключване на договора и плащане с 
основния пакет/ до градчето тиволи, известно 
с уникалното си разположение на хълм и с 
впечатляваща гледка към равнината, която ще 
ви плени. Особено след като разгледате вила 
Адриана - най-забележителната вила в Римската 
империя, където живее император Адриан. 

Посещението на Вила Адриана е възможност 
за осъзнаване на величието на римската 
архитектура. Лятната резиденция на император 
Адриан е грандиозен археологически комплекс 
на огромна площ, за обхождането на която са 
предвидени  часа, след което се продължава за 
Вила д’Есте (UNESCO) и фантастичните паркови 
композиции от XVI век. Посещение на двореца 
и прочутите водни градини - най-красивия 
шедьовър, роден от идейното обединяване 
на Ренесанса и Барока. Следва свободно 
време в тиволи - градче, белязано и до днес 
от величествените останки от различни епохи. 
Връщане в хотела. нощувка.

4 ден  рим - ПомПЕй - нЕаПол 
- СорЕнто

Закуска. Отпътуване с автобус за Помпей. 
Посещение на останките на древния римски 
град, погребан при опустошителното изригване 
на вулкана Везувий. Доплащане, по желание, 
за беседа на местен екскурзовод на бълг. език: 
10 EUR при мин. 25 тур. + 2.50 EUR за слушалки 
+ входна такса. Продължаване за неапол - 
столицата на областта Кампаня. Панорамна 
автобусна обиколка по крайбрежието на 
красивия Неаполски залив и пешеходна 
разходка из историческия център (UNESCO). 
Настаняване в хотел в едно от курортните 
селища на красивия Сорентински полуостров. 
нощувка.

5 ден  СорЕнто - оСтров каПри 
- СорЕнто

Закуска. Отпътуване с автобус до пристанището 
на Соренто, а оттам продължаване с корабче 
(не е включено в пакетната цена) до о-в 
капри, едно кътче от рая с типичните за него 
скални образувания фаралони. Пристигане 
и изкачване с лифт до панорамната тераса 
на главния площад Умберто, посещение 
на църквата Св. Стефан и разходка покрай 
Кортезиански манастир Св. Яков. По желание, 
екскурзия с лодка до Синята пещера, най-
популярната забележителност на острова, 
използвана от нимфите като храм според 
легендата. Връщане в Соренто. Свободно 
време. Разходка из тесните улички на малкото и 
спокойно курортно селище, известно със своите 
вили, паркове, градини и с красивата гледка 
към типичните цитрусови горички. нощувка. 

6 ден  СорЕнто - амалфи - равЕло 
- СорЕнто 

Закуска. Свободно време за разходка в Соренто. 
Екскурзия по желание и срещу допълнително 
заплащане. Отпътуване за лазурното 
крайбрежието на амалфи с местен автобус със 
спирка за разходка в едноименното селище 
и посещение на селището равело (UNESCO). 
Връщане в хотела. нощувка.

7 ден  албЕробЕло - бари - 
ферибот - игумЕница

Закуска. Отпътуване за областта Пулия и 
очарователното селище алберобело (UNESCO), 
в което голяма част от варосаните кръгли 
домове с конусовидни покриви, наречени 
трули и по форма наподобяващи шишарка или 
кошер, са строени според старинната традиция 
само от камъни. Свидетелствата сочат, че в 
района такива се строят още от XIII в., а като 
се разхожда по павираните улички между 
тях човек може да остане с впечатлението, че 
ненадейно се е озовал в приказка. Немалко от 
тези къщурки са превърнати в магазинчета за 
сувенири, в които може да се купи какво ли не 
- от пощенски картички до мънички моделчета 
на самите трули. Продължаване за бари. При 
възможност, посещение на Катедралата на 
Бари, в която в гробница под олтара се намират 
мощите на Св. Николай. Нощно пътуване на 
ферибот за Гърция - настаняване на фотьойли 
/тип автобусни/, възможност за предварителна 
заявка и доплащане за настаняване в каюти.

8 ден  София
Сутринта акостиране на гръцкото пристанище 
игуменица. Продължаване за София. 
Пристигане в следобедните часове. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR

летищни такси
1 бр чекиран багаж до 23 кг. и 1 бр ръчен 

багаж до 10 кг с размери 55х40х23 см
транспорт с автобус по време на тур. обиколка

6 нощувки със закуски в хотели 3*, 
3 - в Рим, 3 - в района на Сорентинския п-в
фериботен билет Бари - Игуменица 

(тип автобусни седалки)
пешеходна обиколка на Рим с местен 

екскурзовод на български език
посещение на Ватикана и площада Св. Петър
панорамна и пешеходна обиколка на Неапол

посещение на Алберобело и при 
възможност Катедралата в Бари

мед. застраховка с покритие 10 000 EUR
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 150 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 40 лв

доплащания за:
единична стая: 255 лв.

за настаняване на ферибота 
Бари - Игуменица в каюта: вътрешна/ душ, 
тоалетна с 2 легла: 87 лв., с 3 легла: 65 лв.,  

с 4 легла: 45 лв.; външна/ душ, тоалетна с 2 
легла: 94 лв., с 3 легла: 75 лв., с 4 легла: 52 лв.
Забележка: цените са на турист при условие, 

че всичките легла в каютата са заети. 
Изисква се предварителна резервация при 

записването, която подлежи на допълнително 
препотвърждение според наличността на 
каютите, плащането е с основния пакет.

допълнителни мероприятия 
(изисква се предварителна резервация и 

плащане с осн. пакет)
организирано посещение на Ватикански 

музеи и Сикстинската капела: 49 EUR 
при мин. 25 тур., за деца от 6-18 г.: 40 EUR 
екскурзията до о-в Капри с корабче + водач 

на бълг. език с вкл. трансфер: 47 EUR при 
мин. 25 тур., лифт: 4 EUR в двете посоки, по 

желание (заплаща се на място) круиз с лодка 
до Синята пещера: ~16-18 EUR + вход 14 EUR
екскурзията до Амалфи и Равело: 47 EUR, 

при мин. 20 тур. + 5 EUR входна такса за 
градините Руфало (заплаща се отделно и на 

място)   
екскурзия до Тиволи с посещение на Вила 

Адриана и Вила д’Есте: 55 EUR 
при мин. 20 тур., за деца до 18 г.: 45 EUR 

/включва транспорт с автобус, 
екскурзоводска беседа на бълг. език, 

включени входни такси за Вила Адриана и 
Вила д’Есте/

допълнителни мероприятия и услуги 
(заплащат се на място)

вечерна обиколка на Рим с автобус и 
местен екскурзовод: 18 EUR при мин. 20 тур. 
градска такса хотелите: 2-4 EUR на тур. 

на ден (заплаща се директно в хотела)
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Под нЕбЕто на тоСкана
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дата на тръгване 
от 09 септември до 14 септември

6 дни / 5 нощувки
5 закуски, 5 вечери

по маршрут
София - Милано - Болоня - Монтекатини 

Терме - Пиза - Лука - Сан Джиминяно - Сиена 
- Монтериджони - Флоренция - Перуджа - 

Асизи - Рим - София

крайна цена с включени летищни такси

1089 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 27.12.2019 г.:  50 лв.

1 ден  София - милано - болоня
- монтЕкатини тЕрмЕ

Излитане в 10.20 ч. с полет на BULGARIA AIR за 
милано. Кацане на летище Малпенса в 11:30 ч. 
Продължаване за слънчева тоскана. Пристигане 
в болоня. Разходка из красивия център, 
оформен от площад Маджоре с базиликата 
Санта Петроний, посветена на светеца - 
покровител на града, площад Нептун и фонтана 
Нептун. Фотопауза на фона на „Целуващите се 
кули". Продължаване за монтекатини терме, 
известен курорт с лечебните си термални води. 
Пристигане и настаняване в хотел. вечеря в 
ресторанта на хотела. нощувка.

2 ден  ПиЗа - лука 
- монтЕкатини тЕрмЕ 

Закуска. Свободно време или екскурзия по 
желание и срещу доп. заплащане до Пиза и 
лука. Отпътуване за Пиза - един от важните 
средновековни центрове, отличаващ се с 
търговски интереси в цялото Средиземноморие. 
Експанзията на града налага оформянето на 
няколко архитектурни шедьоври - площадът 
на Чудесата с комплекса от известната 
наклонена кула, Катедралата, Баптистерията и 
Кампосанто. Продължаване за лука - родният 
град на Пучини. Известен и с това, че могат да се 
видят едни от най-добре запазените крепостни 
ренесансови стени в Италия. Разглеждане 
на катедралата Сан Мартино и площада на 
амфитеатъра, разходка по крепостните стени. 
Връщане в хотела в Монтекатини Терме. вечеря 
в ресторанта на хотела. нощувка.

3 ден  Сан джиминяно - СиЕна 
- монтЕрижони - монтЕкатини 

тЕрмЕ 
Закуска. Свободно време или екскурзия по 
желание и срещу допълнително заплащане 
до Сан джиминяно, Сиена и монтериджони. 
Отпътуване за каменния град Сан джиминяно 
(UNESCO), типичен средновековен град, 
наричан още „градът на красивите кули”. 
Градчето привлича със своя добре съхранен 
исторически център и характерните кули- 
къщи, построени от представители на най-

влиятелните родове в града. Програмата 
предвижда посещение на Катедралата и 
площад дел Пополо. Свободно време за 
разходка и дегустация на типичното за района 
бяло вино Вернача. Продължаване за Сиена 
- градът с красивите готически дворци, тесни 
криволичещи каменни улици и гордо минало, 
известен с червения цвят на тухлените си къщи, 
които правят Сиена един от най-посещаваните 
градове в Италия. Разходка из средновековната 
неповторима атмосфера на този магически град, 
която пренася посетителя в XII и XIII в. Интерес 
представляват Базиликата Сан Доменико, 
средновековната градска чешма Фонтебранда от 
1050 г., Дуомо - причина за стара вражда между 
Флоренция и Сиена в надпреварата кой град 
има по-голяма и по-красива Катедрала, следва 
площад Кампо с Палацо Публико. Връщане в 
хотела в Монтекатини Терме с възможност и по 
желание на групата попътна спирка за разходка 
в монтериджони. Заобиколен от мощни 
крепостни стени и лозови насаждения, градът 
е живописно разположен на хълм в сърцето 
на Тоскана. вечеря в ресторанта на хотела. 
нощувка. 

4 ден  флорЕнция 
- монтЕкатини тЕрмЕ

Закуска. Разглеждане на флоренция с местен 
екскурзовод на бълг. език (включено в пакетната 
цена). Придвижването до града ще бъде 
организирано с градски транспорт (билетите се 
заплащат от туристите). Предстои целодневна 
разходка в най-пленителния ренесансов град 
на Италия. През XV в. по време на управлението 
на фамилията Медичи, Флоренция се превръща 
в един от най-големите и най-богати градове 
в Европа. Архитектурното и историческото 
наследство от този период са причина Старият 
град да бъде вписан в листата на Юнеско. Днес 
най-голям интерес за посетителите на града 
на Данте, са Катедралата Санта Мария дел 
Фиоре с купола, проектиран от Брунелески 
и камбанария, която е дело на самия Джото, 
Пиаца дела Сеньория със сградите на Палацо 
Векио и прочутата галерия Уфици, най-старият 
мост над р. Арно и Палацо Пити. По желание 
организирано посещение на Галерия Уфици * 
/по желание предварителна преди отпътуване 
резервация на час за влизане (5 EUR) и беседа 
на бълг. език (8 EUR при мин. 25 тур., 10 EUR 
при мин. 20 тур.), входната такса се заплаща 
на място/. Връщане в хотела в монтекатини 
терме. вечеря в ресторанта на хотела. нощувка. 

5 ден  ПЕруджа - аСиЗи 
- монтЕкатини тЕрмЕ

 
Закуска. Свободно време или екскурзия по 
желание и срещу допълнително заплащане 
до Перуджа и асизи. Отпътуване за областта 
умбрия и град Перуджа, чийто символ е 
грифонът, който може да се види навсякъде. 
Известния художник и учител на Рафаело, 
Пиетро Ванучи, е роден в близост, но основно 
е творил и оставя своя отпечатък в този град. 
Старият исторически център посреща своите 
посетители с криволичещи улички и каменни 

къщи. Продължаване за асизи, малък и 
живописен град, който може да се похвали с 
дълга история, но преди всичко с това, че в 
него е роден Франциск от Азиси, основателят 
на францисканския орден. Базиликата Св. 
Франциск е включена в листата на юнеско. 
Връщане в хотела в монтекатини терме. вечеря 
в ресторанта на хотела. нощувка. 

6 ден  монтЕкатини тЕрмЕ 
- рим - София

Закуска. Отпътуване за летище Фиумичино 
в рим. Полет за София на ALITALIA в 15.30 ч. 
Кацане на летище София в 18.20 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет София - Милано - Рим- 

София комбиниран полет на BULGARIA AIR/
ALITALIA с включени летищни такси

1 бр чекиран багаж до 23 кг и 1 бр ръчен 
багаж до 10 кг с размери 55х40х23 см
транспорт с автобус по време на 

туристическата обиколка
5 нощувки със закуски и 5 вечери 

в хотел 4* в Монтекатини Терме
пешеходна обиколна на Болоня, 

пешеходна обиколка на Флоренция с местен 
лицензиран екскурзовод на бълг. език

мед. застраховка с покритие 10 000 EUR
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30

намаления за:
дете до 12 год. с 2-ма възр. в стая на доп. легло: 150 лв. 

3-ти възр.: 40 лв.

доплащания за:
единична стая: 255 лв.

градска такса в Монтекатини Терме: 
1.40 EUR на тур. на ден (заплаща се директно 

на рецепцията на хотела) 
билетите за градски транспорт от 

Монтекатини Терме до Флоренция: ~6 EUR 
в посока (заплащат се на място)

при недостигнат мин. брой от 30 тур. 
и не по-малко от 20 тур.: 85 лв.

посещение на галерия Уфици с местен 
екскурзовод и определен час на влизане: 

13 EUR при мин. 25 тур.; 15 EUR при 20 тур. 
(изисква се плащане с основния пакет, 

входната такса се заплаща отделно и на 
място) 

допълнителни екскурзии:
eкскурзия до Пиза и Лука: 42 EUR,  

за деца до 12 г.: 21 EUR  
eкскурзия до Сан Джиминяно, Сиена  

и Монтериджони: 49 EUR, за деца до 12 г.:  
25 EUR eкскурзия до Перуджа и Асизи:  

50 EUR, за деца до 12 г.: 25 EUR
Забележка: допълнителните екскурзии са 
при мин. 20 тур. и включват организиран 

транспорт с автобус и водач, входните 
музейни такси се заплащат отделно. Изисква 
се предварителна заявка при сключването на 

договора, заплащат се на място.

ÈÒÀËÈß

Ìèëàíî

Áîëîíÿ

Ìîíòåêàòèíè Òåðìå

Ñàí Äæèìèíÿíî
Ôëîðåíöèÿ
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Ëóêà

Àñèçè

Ðèì

Пиза
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И
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дати на тръгване 
от 14 юни до 18 юни

от 21 август до 25 август

5 дни / 4 нощувки
4 закуски

по маршрут
София - Милано - Лаго ди Комо - Беладжо - 

Лаго Маджоре - Боромеови острови - 
Торино - София

крайни цени с включени летищни такси

 14 юни: 785 лв.

 21 август: 795 лв.

1 ден  София - милано

Излитане в 10.20 ч./*в 07.30 ч - за дата на 
тръгване 21.08. с полет на BULGARIA AIR/*RYAN 
AIR от аерогара София за милано. Кацане 
на летище Малпенса/*Милано-Бергамо в 
11.30 ч./*в 08.35 ч. Начало на туристическата 
обиколка на милано, столицата на областта 
Ломбардия: Кастело Сфорцеско, Дуомо, 
Театралния музей на Ла Скала, Галерията 
Виктор Емануел II. Трансфер и настаняване в 
хотел. нощувка.

2 ден  милано - езерото комо

Закуска. Свободно време или еднодневна 
екскурзия срещу допълнително заплащане. 
Отпътуване за езерото комо. Пристигане 
в градчето, дало името на езерото. Кратка 
разходка в центъра - площада Пиаца дел 
Дуомо, Катедралата Санта Мария Маджоре, 
Кметството. Възможност с ферибот или комета 
да се отиде до беладжо - съкровището на 
езерото и едно от най-романтичните и красиви 
италиански градчета, прекосявайки езерото с 
форма на обърнато „Y”, резултат от движението 
на ледници. Двете страни на буквата „Y” са леко 
и комо с едноименните си градове и точката, 
в която се сливат се намира очарователният 
Беладжо, където по желание могат да се 

посетят градините на Вила Мелци. Разходка из 
тесните калдъръмени улички и разкошни вили 
на знатни особи. Връщане в хотела. нощувка. 

3 ден  милано - езерото маджорЕ 
- боромЕови оСтрови

Закуска. Свободно време или еднодневна 
екскурзия срещу допълнително заплащане. 
Отпътуване за най-дългото от италианските 
езера - лаго маджоре и към Боромеовия залив 
между Стреза и вербания, благословен с пет 
острова. Възможност за пътуване с ферибот (не е 
включено в цената на екскурзията) до три от тях 
от Боромеовия архипелаг. Пътуването започва 
от Стреза, чиято туристическа слава се дължи 
на разказите на пътешественици и писатели 
като Стендал, Чарлз Дикенс, лорд Байрон, както 
и на Хемингуей - част от действието на романа 
му „Сбогом на оръжията” се случва именно тук. 
Първа спирка за разглеждане на изола белла 
(престой 2 ч.), най-популярният от островите в 
езерото, на който се намира известния бароков 
дворец Палацо Боромео (XVII в.), обграден 
от уникално красиви терасирани градини 
като амфитеатър. Следваща спирка на изола 
Пескатори (престой 1 ч.) - островът на рибарите. 
Последна спирка за разходка из изола мадре 
(престой 2 ч.), известна със ренесансовата си 
вила и ботаническа градина. Връщане в хотела. 
нощувка. 

4 ден  милано - торино

Закуска. Свободно време или еднодневна 
екскурзия срещу допълнително заплащане. 
Отпътуване за торино - столицата на областта 
Пиемонт, изящен бароков град, построен от 
Савойската династия, чието великолепие 
често се сравнява с това на Париж. Пешеходна 
обиколка с разглеждане отвън на следните 
забележителности: площад Карло - 
представителното лице на града с църквите 
Сан Карло и Санта Кристина, площад Кастело, 
историческия център на Торино, приютил 
пищния дворец Мадама и музея на древното 
изкуство, Kралския дворец и Катедралата. На 
връщане посещение на търговски център за 
последни покупки преди отпътуване. Връщане 
в хотела. нощувка. 

5 ден  милано - София

Закуска. Трансфер до летище Малпенса. Полет 
на BULGARIA AIR за София в 09.45 ч. Кацане на 
аерогара София в 12.55 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
за групата с дата на тръгване 14.06.: 

самолетен билет на авиокомпания BULGARIA 
AIR с вкл. летищни такси, 1 бр чекиран 

багаж до 23 кг и 1 бр ръчен багаж до 10 кг с 
размери 55x40x23 см 

за групата с дата на тръгване 21.08.: 
самолетен билет София - Милано на 

авиокомпания RYAN AIR с вкл. летищни 
такси, 1 бр чекиран багаж до 20 кг и 1 бр 

малка чанта, която се побира под седалката 
и самолетен билет Милано - София с 

авиокомпания BULGARIA AIR с вкл. летищни 
такси, 1 бр чекиран багаж до 10 кг с размери 

55х40х23 см 
трансфер летище - хотел - летище

4 нощувки със закуски в хотел 4* в Милано
автобусна и пешеходна обиколка на Милано
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 25

намаление за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 90 лв 

доплащания за:
единична стая: 165 лв.

 при недостигнат мин. брой от 25 тур. и при 
записани не по-малко от 20 тур.: 55 лв. 

градска такса в Милано: 2 EUR на тур. на ден, 
(заплаща се директно на рецепцията на х-ла)

допълнителни екскурзии:
еднодневна екскурзия до езерото Комо: 

25 EUR при мин. 15 тур., за деца до 12 г.: 15 EUR 
(входната такса за Вила Мелци и ферибота 

до Беладжо се заплащат отделно и на място)
еднодневна екскурзия до Торино  

с посещение на търговски център: 35 EUR  
при мин. 15 тур., за деца до 12 г.: 25 EUR
(входните музейни такси се заплащат 

отделно и на място)
еднодневна екскурзия до курортното 
селище Стреза на езерото Лаго Маджоре: 

35 EUR на при мин. 15 тур. за деца до 12 г.: 25 EUR
(комбинираният входен билет и моторните 

лодки до Изола Белла и Изола Мадре се 
заплащат отделно и на място). 

Забележка: допълнителните екскурзии 
се заявяват предварително и се заплащат 

на място.

ÈÒÀËÈß

Ìèëàíî
Òîðèíî

åç. Êîìî
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раЗходка до иЗиСкания милано - ПулСиращото СърцЕ 
на СЕвЕрна италия и нЕйнитЕ чудно краСиви ЕЗЕра!  

лаго маджоре

милано
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майСки ПраЗници в италия - тоСканСкитЕ краСавици! 
флорЕнция - цвЕтЕто на рЕнЕСанСа, оСлЕПитЕлната СиЕна,  
очароватЕлният Сан джиминяно и чинкуЕ тЕрЕ - ПЕттЕ градчЕта на любовта... 

И
ТА

Л
И

Я

дата на тръгване 
от 01 май до 06 май

майСки ПраЗници

6 дни / 5 нощувки
5 закуски

по маршрут
София - Болоня - Монтекатини Терме - 

Сан Джиминяно - Сиена - Монтериджони - 
Флоренция - Ла Специя - Чинкуе Тере - Ферара 

- Лидо ди Йезоло - София

крайна цена с включени летищни такси

735 лв.
комбинирана ЕкСкурЗия 

СамолЕт и автобуС

1 ден  София - болоня
- монтЕкатини тЕрмЕ

Среща на летище София, Терминал 1 и в 
20.30 ч. полет на авиокомпания WIZZ AIR за 
болоня. Кацане в Болоня в 21.25 ч. и трансфер 
до монтекатини терме, известен курорт с 
лечебните си термални води. Настаняване в 
хотел. нощувка.  

2 ден  Сан джиминяно - СиЕна - 
монтЕриджони - монтЕкатини тЕрмЕ

Закуска. Свободно време или екскурзия по 
желание и срещу допълнително заплащане 
до Сан джиминяно, Сиена и монтериджони. 
Отпътуване за каменния град Сан джиминяно 
(UNESCO), типичен средновековен град, наричан 
още „градът на красивите кули”. Градчето 
привлича със своя добре съхранен исторически 
център и характерните кули-къщи, построени 
от представители на най-влиятелните родове 
в града. Програмата предвижда посещение на 
Катедралата и площад дел Пополо. Свободно 
време за разходка и дегустация на типичното 
за района бяло вино Вернача. Продължаване 
за Сиена - градът с красивите готически дворци, 
тесни криволичещи каменни улици и гордо 
минало, известен с червения цвят на тухлените 
си къщи, които правят Сиена един от най-
посещаваните градове в Италия. Разходка из 
средновековната неповторима атмосфера на 
този магически град, която пренася посетителя 
в XII и XIII в. Интерес представляват Базиликата 
Сан Доменико, средновековната градска чешма 
Фонтебранда от 1050 г., Дуомо - причина за 
стара вражда между Флоренция и Сиена в 
надпреварата кой град има по-голяма и по-
красива Катедрала, следва площад Кампо 
със Палацо Публико. Връщане в хотела в 
Монтекатини Терме с възможност и по желание 
на групата попътна спирка за разходка 
в монтериджони. Заобиколен от мощни 
крепостни стени и лозови насаждения, градът 
е живописно разположен на хълм в сърцето на 
тоскана. нощувка. 

3 ден  флорЕнция - монтЕкатини тЕрмЕ

Закуска. Разглеждане на флоренция с местен 
екскурзовод на български език /включено в 

пакетната цена/. Придвижването до града 
ще бъде организирано с градски транспорт/
билетите се заплащат от туристите/. Предстои 
целодневна разходка в най-пленителния 
ренесансов град на Италия. През XV в. по 
време на управлението на фамилията Медичи, 
флоренция се превръща в един от най-големите 
и най-богати градове в Европа. Архитектурното 
и историческото наследство от този период 
са причина Старият град да бъде вписан в 
листата на Юнеско. Днес най-голям интерес за 
посетителите на града на Данте, са Катедралата 
Санта Мария дел Фиоре с купола, проектиран 
от Брунелески и камбанария, която е дело 
на самия Джото, Пиаца дела Сеньория със 
сградите на Палацо Векио и прочутата галерия 
Уфици, най-старият мост над р. Арно и Палацо 
Пити. По желание организирано посещение на 
Галерия Уфици* /по желание предварителна 
преди отпътуване резервация на час за влизане 
(5 EUR) и беседа на бълг. език (8 EUR при мин. 
25 тур., 10 EUR при мин. 20 тур.)/. Връщане в 
хотела в монтекатини терме. нощувка.

4 ден  монтЕкатини тЕрмЕ - ла СПЕция 
- чинкуЕ тЕрЕ - монтЕкатини тЕрмЕ

Закуска. Свободно време или екскурзия по 
желание и срещу допълнително заплащане  
екскурзия до ла Специя и чинкуе тере /автобус 
+ корабче/. Отпътуване с автобус към ла 
Специя. Пристанищният град е отправна точка 
за посещение на района на Чинкуе Тере. Петте 
средновековни селца, омагьосват посетителите 
със своята красота и старинен чар. Китните 
къщи в пастелени цветове, незабравимите 
пейзажи, кристално чистата вода и усещането 
за безвремие, което цари на бреговете на петте 
селища ще ви пленят и ще оставят незабравими 
спомени. По време на престоя в района на 
чинкуе тере (UNESCO), корабче ще превози 
групата между отделните селца, където всеки 
ще може да се наслади на спокойствието на 
тези приказни градчета, да се разходи по 
криволичещите улички или да се отдаде на 
гастрономически наслади, които местните 
заведения предлагат. Следобед връщане с 
корабче до ла Специя и продължаване с автобус 
за хотела в монтекатини терме. нощувка. 

5 ден  монтЕкатини тЕрмЕ - фЕрара - 
лидо ди йЕЗоло

Закуска. Отпътуване за ферара - град на разкоша 
на фамилията Есте, превърнала го в един от 
най-зелените градове в Европа. Разходка из 
добре запазения ренесансов историческия 
център (UNESCO). По желание посещение 
на Националната Пинакотека, поместена в 
Диамантения дворец, неслучайно наречен 
така, защото камъните, с които е облицована 
фасадата му, са оформени като диаманти. 
Градът е обграден от около 9 км стени, които 
са най-добре запазените в Италия от епохата 
на Ренесанса. Продлъжаване за красивия 
курорт на Адриатическото крайбрежие - лидо 
ди йезоло. Настаняване в хотел. Свободно 
време. Широки пясъчни плажове, спокойствие 
и плитко море, осигуряват за посетилите го най-
добрата почивка, а крайбрежните ресторанти 

- възможност да се насладите на удивително 
деликатни ястия от риба и морски дарове. 
нощувка. 

6 ден  лидо ди йЕЗоло - София

Закуска. Отпътуване за България. Пристигане в 
София около полунощ. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет София - Болоня - София 
комбиниран полет на WIZZ AIR с включени 

летищни такси
1 бр малък ръчен багаж (тип дамска 

чанта или чанта за лаптоп, които могат да се 
поберат под седалката) с размери 40х30х20 см

5 нощувки със закуски, от които:  
4 - в Монтекатини Терме в х-л 4*, 1 - в Лидо 

ди Йезоло в х-л 3*/4*
пешеходна обиколна на Ферара, 

пешеходна обиколка на Флоренция с местен 
лицензиран екскурзовод на бълг. език
мед. застраховка за лица до 65 г.  

с покритие 10 000 EUR
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30

намаления за:
дете до 12 год. с 2-ма възр. в стая на доп. легло: 100 лв. 

3-ти възр. на доп. легло: 25 лв.

доплащания за:
мед. застраховка за тур. над 65 г.: 6 лв., 

над 75 г.: 18 лв.
единична стая: 145 лв.

чекиран багаж 1 бр в една посока до 20 кг: 
 ~38 лв. или чекиран багаж 1 бр в една 

посока до 10 кг: ~28 лв., /цената ще бъде 
препотвърдена при добавяне на искания 
размер багаж, изисква се предварителна 
резервация и плащане с основния пакет/
посещение на галерия Уфици: 15 EUR 

(включва резервация на час за влизане и 
беседа на местен екскурзовод на български 
език, изисква предварителна резервация и 

плащане с основния пакет. Входната такса за 
Уфици се заплаща отделно и на място)
градска такса: 1.40 - 2 EUR на тур. на ден 

(заплаща се директно на рецепцията на х-ла)
при недостигнат мин. брой от 30 тур. 

и не по-малко от 20 тур.: 79 лв.
доплащане за вечери в ресторанта на хотела в 
Монтекатини Терме: 96 лв. общо за 4-те нощувки 

/заявява се предварително и се заплаща с 
основния пакет, изисква се мин. брой от 20 тур./. 

допълнителни екскурзии при мин 20 тур., 
изисква се предварителна резервация и 

плащане с основния пакет:
екскурзия до Сан Джиминяно, Сиена и 

Монтериджони: 49 EUR, за деца до 12 г.: 30 EUR
екскурзия до Ла Специя и Чинкуе Тере (автобус 

+ корабче): 59 EUR, за деца до 12 г.: 35 EUR
Забележка: екскурзиите вкл. транспорт с 

автобус, водач и туристическа програма на 
български език. Входните музейни такси се 

заплащат отделно и на място.

ÈÒÀËÈß
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дата на тръгване 
от 19 юни до 26 юни 

8 дни / 6 нощувки в хотели
/1 - в каюта на ферибот

6 закуски
по маршрут

София - Болоня - Ливорно - ферибот - Бастия 
- Калви - Аячо - Проприано - Порто Векио - 
Бонифачо - ферибот - Санта Тереза Галура 
- Олбия - Сасари - Алгеро - Коста Смералда 

- Палау - Порто Черво - Порто Ротондо - Голфо 
Аранчи - ферибот - Ливорно - Пистоя - Болоня 

- София

цена на турист

 1275 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 17.01.2020 г.:  80 лв.

EкСкурЗия СъС СамолЕт, 
автобуС и фЕрибот

1 ден  София - болоня

Полет на WIZZ AIR от София за болоня в 
20.30 ч. Кацане в Болоня в 21.25 ч. Трансфер и 
настаняване в хотел. нощувка.

2 ден  болоня - ливорно 

Закуска. Свободно време за индивидуално 
разглеждане на града. Изчакване в хотела на 
групата, пристигаща с автобус и присъединяване 
към нея в следобедните часове. Отпътуване 
с автобус за Ливорно. Пристигане вечерта и 
настаняване в хотел в района. нощувка.

3 ден  ливорно - ферибот - баСтия

ранна закуска в 06.15 ч. Отпътуване с ферибот 
в 08.00 ч. за острова на красотата - корсика. 
Акостиране и начало на туристическата 
програма в Бастия - бароков град и курорт, 
чието име произлиза от Бастилия, крепост, 
доминираща над града, основана от генуезците. 
Посещение на църквата Санта Мария (отвън), 
старото пристанище, Губернаторския дворец 
(отвън). Настаняване в хотел в района. нощувка. 

4 ден  калви - аячо - ПроПриано

Закуска. Отпътуване за калви - най-известната 
туристическа атракция на остров Корсика. 
Градът дълги години е бил важно генуезко 
пристанище и до ден днешен остава една от 
най-значимите атракции на остров Корсика. 
Освен красивите гледки, интерес за посетителя 
представляват цитаделата, църквата Св. Йоан 
Кръстител, църквата Санта Мария Маджоре и 
още много прекрасни готически, ренесансови и 
барокови сгради, скътани из тесните улички на 
градчето. Следваща спирка в Аячо - елегантен 
и слънчев град, разположен на един от най-
красивите заливи в света, известен като родното 
място на Бонапарт. Къщата, в която Наполеон 
Бонапарт е роден през 1769 г., е запазена. 
Връзката му с града може да се види навсякъде 
- тя е подчертана както от имената на улиците, 
така и от множеството статуи. Продължаване за 
курортното селище Проприано. Настаняване в 
хотел в района. нощувка.

5 ден  Порто вЕкио - бонифачо - 
Санта тЕрЕЗа галура - олбия

 
Закуска. Отпътуване за Порто векио за 
спирка за разходка в 3-тия по големина град 

на Корсика, където ще откриете уникална 
комбинация от непокътнати плажове по 
южното крайбрежие на Корсика и спиращи 
дъха планински пейзажи. Градът се гордее с 
историческия Стар град, оживен от чаровни 
кафенета, уютни ресторанти, дизайнерски 
бутици, хотели и красиво яхтено пристанище 
във величествения му залив. Порто векио 
е един от най-скъпите курорти на Франция 
заедно с Кан и Довил, не само с едни от най-
красивите плажове, разположени тук, но и 
с романтичната атмосфера и спокойствие. 
Следва бонифачо - звездата в атракцията на 
Корсика, която привлича посетители от всички 
краища не само на острова, но и извън него, 
за да се възхитят на средновековните къщи, 
несигурно кацнали на ръба на варовиковите 
скали. Градът е разделен на две: Стар и 
Горен град, разположени на нос с изглед към 
Средиземно море. Старият град с лабиринта си 
от тесни улички и исторически сгради, е едно 
очарователно място за разходка, където също 
можете и да се насладите на вкусната храна. В 
20.00 ч. - отпътуване с ферибот от пристанище 
Бонифачо за остров Сардиния. Акостиране 
в Санта тереза галура. Продължаване за 
олбия, един от провинциалните центрове на 
остров Сардиния. Градът е отправна точка 
към перлените плажове на Коста Смералда. 
Това, както и историческото минало на града, 
го превръщат в предпочитана дестинация за 
много туристи. Пристигане и настаняване в 
хотел. нощувка. 

6 ден  олбия - СаСари - алгЕро - 
олбия

Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане, еднодневна 
екскурзия до Сасари и алгеро. Отпътуване 
за Сасари, втория най-голям град на остров 
Сардиния, разположен върху плато, наклонено 
към залива Aсинарa, заобиколено от планински 
район и от обширни равнини, с дълга 
бреговата ивица и красиви плажове. Най-
важните монументални сгради са: църквата 
Св. Никола, дворецът на Дожите, сградата на 
Парламента, площад Италия и фонтана Розело. 
Продължаване за алгеро. Този някогашен 
арагонски и каталонски риболовен пристан 
е най-красивият град на Сардиния. Поради 
силното каталонско влияние, е наричан 
“Малката Барселона”, въпреки че сравнението 
не е съвсем подходящо. Градът е построен 
върху скалиста стъпаловидна местност над 
морето, където цветя и палмови дървета растат 
в изобилие. Бившите обитатели, Арагонците 
(а по-късно и Каталонците) са построили 
укрепления и кули, които днес характеризират 
стария град или Città Vecchia. Свободно време 
за разходка по тесните улички с останки от 
древни дворци и църкви. Много от жителите на 
стария град все още говорят каталонски, вместо 
италиански. Голямата атракция на района не е 
в Алгеро сам по себе си, а в намиращата се в 
околностите Пещера на Нептун - една от най-
големите природни атракции на Сардиния, 
грандиозна, осеяна с малки езера, гора от 
сталактити и образувания под формата на 
“тръби на орган”. До нея можете да стигнете с 
корабче от Алгеро. Круизът и разглеждане на 
пещерата ще ви отнеме ~2 ч. Връщане в хотела 
в олбия. нощувка.

7 ден  коСта СмЕралда - Палау 
- Порто чЕрво - Порто ротондо - 

голфо аранчи - ливорно

Закуска. Отпътуване за коста Смералда. 
Първа спирка в Палау за фотопауза към 
Националния парк - остров Мадалена. 
Разходка по крайбрежието и спирка в главния 
град Порто черво. Свободно време за плаж и 
по желание разходка с туристическо влакче, 

за да се видят вилите на известни артисти и 
политици. Продължаване за Порто ротондо 
- луксозно крайбрежно селище в залива на 
портокалите, разположено само на няколко 
километра от Олбия. Името си градчето 
дължи на почти кръглия залив, на който е 
разположено. Неговите китни улички, красиви 
къщи, веченозелена средиземноморска 
растителност и приказни плажове го превръщат 
в притегателна точка за много туристи още през 
60 г. на XX в. Вечерта отпътуване с ферибот от 
пристанището на голфо аранчи за ливорно. 
нощувка на ферибота в каюта за 4-ма. 

8 ден  ливорно - ПиСтоя - болоня - 
София

Закуска. Акостиране на пристанището на 
ливорно и отпътуване за слънчева Тоскана. 
Пристигане в Пистоя - древен римски град в 
полите на Апенините. Туристическа програма 
- готическия Баптистерий, Капелата от IV 
в., Катедралата Сан Дзено и цървката Сан 
Андреа. Продължаване за Болоня. Разходка из 
красивия център, оформен от площад Маджоре 
с базиликата Сан Петроний, посветена на 
светеца - покровител на града, площад Нептун 
и фонтана Нептун. Фотопауза на фона на 
“Целуващите се” кули. Трансфер до летището 
на болоня. Полет за София в 21.55 ч. Кацане на 
аерогара София в 00.40 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус по време на 

туристическата обиколка
6 нощувки със закуски в хотели 3*, от 
които: 1 - в Болоня, 1 - в Ливорно, на о-в 

Корсика: 1 - в района на Бастия, 1 - в района 
на Проприано, на о-в Сардиния: 2 - в Олбия
1 нощувка в каюта за 4-ма на ферибота 

Голфо Аранчи - Ливорно 
фериботни билети Ливорно - Бастия

фериботни билети Бонифачо - Санта Тереза
туристическа програма: посещение на 

Бастия, Калви, Аячо, Бонифачо,  
разходка в Порто Векио, Коста Смералда  

с Палау, Порто Черво и Порто Ротондо
трансфер от летището на Болоня до х-ла

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 6

намаления за:
дете до 12 год. с 2-ма възр. на доп.легло: 140 лв.
дете до 12 год. с 1 възр. в двойна стая: 90 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 65 лв.

доплащания за:
самолетен билет София - Болоня - София 
WIZZ AIR с летищни такси и чекиран багаж: 

~150-170 EUR в зависимост от периода на 
записване и от наличните свободни места 

в съответните класи
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

10 лв., над 65 год.: 20 лв., над 70 год.: 40 лв.
единична стая за х-лско настаняване: 305 лв.
градска такса в хотелите от 1.50 - 2.50 EUR  

на тур. на ден (заплаща се на рецепцията)
еднодневна екскурзия до Алгеро и Сасари: 

35 EUR при мин. 20 тур.  
(изисква се предварителна резервация 

и плащане с основния пакет. Цената вкл. 
транспорт, водач, входните такси и круиза до 

пещерата се заплащат отделно и на място) 
за настаняване на ферибота Голфо Аранчи 

- Ливорно в каюта за 2-ма: 90 лв. на тур.
Забележка: цените са на турист в едната 
посока при условие, че всичките легла в 

каютата са заети.Изисква се предварителна 
резервация при сключване на договора за 
пътуване, която подлежи на допълнително 

препотвърждение.
Забележка: самолетният вариант се 

осъществява само при провеждане на 
автобусната програма

корСика и Сардиния - 
фрЕнСка иЗиСканоСт и италианСка ПъСтрота
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дати на тръгване 
от 14 април до 19 април
аПрилСка ваканция 

и вЕликдЕнСки ПраЗници
от 09 юни до 14 юни

6 дни / 5 нощувки
5 закуски

по маршрут
София - Милано - Стреза - Симплон - 

Монтрьо - Веве - Женева - Лозана - Лион 
- Авиньон - Кан - Монако - Монте Карло -  

Ница - Генуа - Милано - София

 комбинирана Програма 
СамолЕт и автобуС

крайна цена с включени летищни такси

 14 април: 1195 лв.

 09 юни: 1295 лв.

1 ден  София - милано - СтрЕЗа - 
монтрьо - вЕвЕ - жЕнЕва

Полет за милано от аерогара София за 
Милано в 11.15 ч./*07.40 ч. - за дата на тръгване 
09.06. Кацане в милано в 12.15 ч./*08.40 ч. 
Отпътуване с автобус за Швейцария през 
Стреза и прохода Симплон. Следва посещение 
на най-впечатляващия и най-често сниманият 
замък в Швейцария Шато де Шийон и разходка 
из монтрьо - перлата на Швейцарската 
ривиера. Следваща спирка във веве - дома 
на шоколадите, седалище на гиганта Нестле, 
където ще видите и паметника на Чарли 
Чаплин, свързан с последните дни от живота на 
великия актьор, прекарани в съседното селище 
Корсие. Продължаване за женева. Настаняване 
в хотел в района на женева/лозана. нощувка.

2 ден  жЕнЕва - лоЗана - лион
Закуска. Туристическа програма в женева. 
Разходка из Стария град - булевард Русо, Мезон 
Тавел, Катедралата Сен Пиер, Кулата, Кметството, 
паметникът  на Реформацията. Обиколката 
продължава из Английската градина край 
езерото със забележителния фонтан и цветния 
часовник. По желание разходка с корабче 
по Леманското езеро или по-известно за нас 
женевско езеро или посещение на Музея на 
изкуството и историята. Отпътуване за лозана 
- столицата на Олимпийските игри и на кантона 
Во. Разходка по крайбрежния булевард и по 
желание посещение на Олимпийския музей. 
Продължаване за франция. Пристигане в 
лион (UNESCO) - вторият по големина град във 
Франция. Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  лион - авиньон - кан
 
Закуска. Разходка из центъра на лион: 
площад Белкур, площад де Теро с фонтана, 
Старият град с квартал Сен Жан. Отпътуване 
за авиньон, известен като „втори Рим”, градът 
с най-красивия и най-големия архитектурен 
готически ансамбъл, състоящ се от Папския 
дворец, Катедралата и моста Свети Бенезе 
(UNESCO). Продължаване за лазурния бряг. 
Пристигане и настаняване в хотел в едно от 
курорните селища. нощувка. 

4 ден  кан - монако - монтЕ карло - 
ница - кан

Закуска. Отпътуване за княжество монако и 
посещение на неговата столица с екзотичната 
Ботаническа градина, Океанографския 
музей, Катедралата, Двореца на принц Рение. 
Разходката продължава към Монте Карло 
и най-прочутото в света игрално казино, 
превърнало се в синоним на хазарта. Следва 
панорамна автобусна обиколка по Променад 
де-з-англе покрай залива на ангелите в 
красавицата ница. Разходка из стария град и 
площад Масена. Този град привлича художници 
и поети, туристи и известни личности, кралски 
особи и интелектуалци от цял свят. Престоят в 
Ница ще бъде незабравим спомен за нежното 
море, оживените площади и вълшебния 
романтичен дух, изпълващ въздуха на този 
град. Продължаване за кан. Разходка по 
прочутия крайбрежен булевард Ла Кроазет с 
Двореца на Международния филмов фестивал, 
Алеята на славата и лукзозния хотел Карлтон. 
Връщане в хотела. нощувка.

5 ден  кан - гЕнуа - милано
Закуска. Отпътуване за генуа - едно от най-
големите пристанища на Средиземно море, 
градът на Христофор Колумб. Туристическа 
програма: площад Ферари - сърцето на града, 
църквата Сан Матео, Катедралата Сан Лоренцо. 
Продължаване за милано - столицата на 
областта ломбардия. Пристигане и начало 
на туристическата програма, включваща 
Кастело Сфорцеско, прочутата Миланска опера, 
галерията Виторио Емануеле и Катедралата. 
Настаняване в хотел в милано/бергамо. 
нощувка. 

6 ден  милано - София
Закуска. Отпътуване за летище милано-
бергамо. Полет за София в 18.20 ч./*09.15 ч. 
Кацане на летище София в 21.15 ч./*12.15 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
за дата на тръгване 14.04.: самолетен билет 
на авиокомпания RYAN AIR за полет София - 

Милано - София с вкл. летищни такси
за дата на тръгване 09.06.: самолетен 

билет на авиокомпания WIZZ AIR за полет 
София - Милано - София с вкл. летищни такси
1 бр чекиран багаж до 20 кг и 1 бр ръчен 
багаж (тип дамска чанта, раница или чанта 
за лаптоп, които да могат да се поберат под 

седалката) с размери 40x30x20 см 
5 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в района на Женева/Лозана, 1 - в Лион, 2 - 
на Френска Ривиера, 1 - в Милано/Бергамо
транспорт с автобус по време на 

туристическата обиколка
туристическа програма в определите 

градове и обекти по маршрута
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 

45 тур. за дата на тръгване 14.04. 
и 30 тур. за дата на тръгване 09.06.

намаление за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 100 лв. 

доплащания за:
единична стая: 295 лв.

градска такса в Италия и Франция:  
от 1.00 - 2.80 EUR на тур. на ден (заплаща се 

директно на рецепцията на хотела)
при недостигнат мин. брой от 45 тур. и при 
не по-малко от 38 тур.: 45 лв. (за дата 14.04.)
при недостигнат мин. брой от 30 тур. и при 
не по-малко от 25 тур.: 75 лв. (за дата 09.06.)
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дати на тръгване 
от 16 април до 20 април

вЕликдЕнСки ПраЗници
от 29 юни до 03 юли

oт 05 август до 09 август

5 дни / 4 нощувки
4 закуски

по маршрут
София - Париж - Версай - София

крайни цени с включени летищни такси

 16 април: 1235 лв.

 29 юни: 1325 лв.

 05 август: 1295 лв.

1 ден  София - Париж

Излитане от аерогара София с полет на 
авиокомпания BULGARIA AIR в 07.20 ч. Кацане 
в Париж в 09.20 ч. Трансфер до хотела  
/можете да оставите куфарите си в багажното 
отделение на хотела, настаняването е след 
14.00 ч./. Свободно време за разходка до 
обяд. Панорамна автобусна обиколка на 
Париж - площада на Републиката, квартал 
Маре с най-стария и красив площад на Париж 
- Вогезите, площад Бастилията, Кметството, 
Консиержри, Нотр Дам дьо Пари - Парижката 
Света Богородица, Сорбоната, Пантеонът, 
Люксембургската градина, Сен Жермен де Пре, 
Градините Тюйлери, площад Конкорд, Дома 
на инвалидите, Марсово поле, Айфеловата 
кула, Трокадеро, Триумфалната арка, Шан-з-
Елизе, Елисейския дворец, Мадлената, Операта 
Гарние, площад Вандом. Следва разходка 
в квартала на художниците Монмартр. 
Посещение на базиликата Сакр Кьор, площада 
на художниците Тертр, Монмартрското лозе, 
ресторанта Пъргавото зайче и разходка по 
старинните улички на митичния хълм, от 
където се открива чудесен изглед към града. 
Възможност за закупуване на сувенири. 
Трансфер до хотела и настаняване. нощувка.
Забележка: Възможна е промяна на 
последователността на посещенията.

2 ден  Париж

Закуска. Придружени от вашият водач, 
отпътуване с метро за Айфеловата кула  
/билетите за градски транспорт се заплащат на 

място/, от върха на която ще се насладите на 
невероятна гледка към града и парижката област 
Ил де Франс. По желание разходка с корабче 
по Сена, чиито брегове в Париж са обявени 
от ЮНЕСКО за световно културно наследство. 
Свободно време за посещение според вашите 
интересите: Дома на инвалидите, музея Роден, 
д‘Орсе, Лувър /според новата политика на 
Лувъра, за индивидуално посещение, което е по 
желание, е необходимо онлайн закупуване на 
билети: 17 EUR, необходима е предварителна 
заявка и плащане с основния пакет/, разходка 
из Люксембургската градина и Латинския 
квартал. нощувка.
Забележка: за група с дата на тръгване от 
България 29.06., 6-ти и 7-ми ден от програмата  
ще бъдат разменени, заради работното време 
на музея Лувър.

3 ден  Париж - диСнилЕнд

Закуска. Свободно време в Париж за разходка, 
посещение на музеи или на най-големия 
увеселителен парк в Европа - дисниленд, 
забавление за деца и възрастни. нощувка. 
Забележка: Придвижването в рамките на 
Париж е с градски транспорт. 

4 ден  Париж - вЕрСай

Закуска. Екскурзия с водача на групата 
(придвижването е с метро) до двореца версай, 
свързан с Великия век - епохата на Луи XIV, днес 
Музей на френската история (придвижването 
е с метро, необходимо онлайн закупуване на 
билети: 20 EUR, необходима е предварителна 
заявка и плащане с основния пакет). Интерес 
представляват Галерията на Огледалата и 
големите апартаменти на Краля Слънце с имена 
на гръцки богове и богини, парка на Версай с 
многобройните езера и градини. Връщане 
в Париж. Придружени от водача на групата 
се предвижда разходка в квартала Дефанс с 
неговите футуристични небостъргачи и нова 
арка от стъкло и стомана. нощувка.

5 ден  Париж - София
Закуска. Трансфер от хотела до летището. 
Полет на авиокомпания BULGARIA AIR в 10.20 ч. 
Кацане на аерогара София в 14.05 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на авиокомпания 

BULGARIA AIR с включени летищни такси за 
полет София - Париж - София

1 бр регистриран багаж до 23 кг, 1 бр ръчен 
багаж до 10 кг с размери 55х40х23 см

4 нощувки със закуски в хотел 3* в Париж
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

трансфер летище-хотел-летище
панорамна автобусна обиколка на Париж
пешеходна разходка в квартал Монмартр

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 25

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 90 лв.  

3-ти възр. на доп. легло: 23 лв.

доплащания за:
единична стая за дата 16.04.: 310 лв.,

за дати 29.06. и 05.08.: 355 лв.
индивидуално посещение на Лувър и 

онлайн закупуване на билети, необходима е 
предварителна заявка и плащане с основния 

пакет: 17 EUR
индивидуално посещение на Версай и 

онлайн закупуване на билети, необходима е 
предварителна заявка и плащане с основния 

пакет: 20 EUR
градска такса в хотел 3*: 1.22 ЕUR  

на тур. на ден (заплаща се директно на 
рецепцията на хотела)

Париж - 
романтиката, Стила и иЗящЕСтвото на Една СвЕтовна Столица
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дати на тръгване 
от 18 юни до 24 юни

от 03 септември до 09 септември

7 дни / 6 нощувки
6 закуски, 4 вечери

по маршрут
София - Милано - Сан Ремо - Екс ан Прованс 

- Арл - Монпелие - Ним - Авиньон - 
Оранж - Пон дьо Гар - Каркасон - Нарбон - 

Торино - Милано - София

крайни цени с включени летищни такси

 18 юни: 1275 лв.

 03 септември: 1295 лв.
ранни записвания:  50 лв. 

до 17.01.2020 г.: за дата 18 юни
до 28.02.2020 г.: за дата 03 септември

Защо в Прованс? 
Разнообразието от забележителности е 

огромно - от римските останки в Арл, Ним 
и Оранж до двореца на папите в Авиньон 
и пълния с фонтани в чест на крал Рене 
Добрия живописен град Екс ан Прованс. 

Прованс е благословен със слънце и 
трюфели, той е символ и на добра кухня 
- чесново писту, маслен рататуй, рибен 
буиябез или фреш от изстискан лимон. 
И да не забравим богатата колекция от 
вина - класическо Кот дьо Рон, както и 

по-леките и освежаващи местни розета 
Провансал... Елате с нас и се насладете на 

Провансалския живот...

1 ден  София - милано - Сан рЕмо

Излитане в 10.20 ч. с полет на BULGARIA AIR от 
аерогара София за милано. Кацане на летище 
Малпенса в 11.30 ч. Начало на туристическата 
програма в милано - столица на областта 
ломбардия, включваща Кастело Сфорцеско, 
прочутата Миланска опера, Галерията Виторио 
Емануеле и Катедралата. Продължаване за 
лигурска ривиера. Пристигане вечерта и 
разходка из Сан ремо - световноизвестния 
фестивален град. Настаняване в хотел. нощувка. 

2 ден  лигурСка ривиЕра 
- ЕкС ан ПрованС - арл - монПЕлиЕ

Закуска. Отпътуване за монпелие. Попътна 
спирка в Екс ан Прованс - старата столица на 
областта Прованс и родното място на Прочутия 
Пол Сезан, известен с прозвището си „Градът 
с хилядата фонтана”, поради многобройните 
термални извори, причина селището да 
бъде основано на това място от римляните. 
Продължаване за арл - наричан още „душата 
на Прованс”. Този град на река Рона привлича 
като магнит археолози, любители на изкуството 
и историци. Разходка в историческия център. 

Настаняване в хотел в монпелие. вечеря. 
нощувка. 

3 ден  монПЕлиЕ - ним

Закуска. Еднодневна екскурзия до монпелие 
и ним /включена в пакетната цена/ Разходка 
из Стария град на монпелие и площада 
на Комедията, заобиколен от Операта и 
Еспланадата. Отпътуване за френската 
провинция лангедок и ним, града, в който 
се съхранява един от най-добре запазените 
римски амфитеатри в света. Интерес 
представлява и Мезон Каре. Връщане в хотела. 
вечеря. нощувка.

4 ден  авиньон - оранж 
- Пон дьо гар

Закуска. Свободно време или по желание 
еднодневна екскурзия до авиньон и оранж, 
градовете, попадащи във френската провинция 
Прованс. Отпътуване за авиньон, известен 
като „втори Рим”, градът с най-красивия и най-
големия архитектурен готически ансамбъл, 
състоящ се от Папския дворец, Катедралата 
и моста Св. Бенезе (UNESCO). Продължаване 
за оранж, градът, разположен в долината на 
река Рона, известен с античния амфитеатър 
и вината си, които се произвеждат във 
френския винарски център Шатоньоф-дю-
Пап. Възможност за дегустация на прочутите 
френски вина. Попътна спирка за снимки на 
известния и единствен останал невредим вече 
2000 г. римски аквaдукт Пон дьо Гар. Връщане 
в хотела. вечеря. нощувка.

5 ден  каркаСон - нарбон

Закуска. Свободно време или по желание 
еднодневна екскурзия до провинция лангедок, 
каркасон и нарбон. Отпътуване за каркасон 
(UNESCO), познат като най-цялостно укрепения 
средновековен град в Европа, запазил се до 
днес. Туристическа програма - Базиликата 
Сен Назер, Нарбонската врата, Къщата на 
Инквизицията. Попътна спирка в нарбон,  
градът, който е бил първата римска колония, 
създадена извън пределите на Италия като 
станция на пътя Виа Домициа, който свързва 
Апенините с Пиринейския полуостров. Градът е 
известен със своята катедрала, датираща от XIII в.  
Интерес представляват и архиепископският 
дворец, археологическият музей, останки 
от Виа Домициа и изкуственият Канал де ла 
Робин. Връщане в хотела. вечеря. нощувка.

6 ден  монПЕлиЕ - торино

Закуска. Отпътуване за италия. Пристигане 
в късния следобед в торино - столицата на 

областта Пиемонт, изящен бароков град, чието 
великолепие често се сравнява с това на Париж. 
Пешеходна обиколка с разглеждане отвън на 
следните забележителности: площад Карло - 
представителното лице на града с църквите Сан 
Карло и Санта Кристина, площад Кастело, приютил 
пищния дворец Мадама и музея на древното 
изкуство, Кралския дворец и Катедралата. 
Настаняване в хотел. нощувка.

7 ден  торино - милано - София

Закуска. Отпътуване за летище Малпенса в 
милано. Полет за София в 12.25 ч. Кацане на 
летище София в 15.25 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR

летищни такси 
1 бр чекиран багаж до 23 кг, 1 бр ръчен 

багаж до 10 кг с размери 55х40х23 см 
6 нощувки със закуски в хотели 3*, 

от които: 1 - в Сан Ремо, 4 - в Монпелие, 
1 - в Торино
4 вечери 

транспорт с автобус по време на 
туристическата обиколка

туристическа програма - посещение на 
Милано, Сан Ремо, Арл, Монпелие, Ним, 

Екс ан Прованс, Торино 
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30

намаление за:

дете до 12 г. с 2-ма възр. в стая на доп.легло: 130 лв.
3-ти възр. на доп. легло: 25 лв.

доплащания за:

мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 
 8 лв., над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв.

единична стая: 325 лв.
екскурзии до Авиньон и Оранж: 45 EUR 
екскурзия до Каркасон и Нарбон: 49 EUR 
Забележка: допълнителните екскурзии са 
при мин. 20 тур. и включват организиран 

транспорт с автобус и водач, входните 
музейни такси се заплащат отделно. 

Изисква предварителна резервация и 
плащане с основния пакет.

посещение на винарска изба и 
дегустация на 4 вина (IGP Vaucluse червено, 

Cotes du Rhône червено, Chateauneuf du pape 
червено и Chateauneuf du pape бяло) 

с хапки сирене и шунка: 16 EUR 
при мин. 20 тур., /заплаща се на място/

градска такса в хотелите: 
от 0.75 - 2.80 ЕUR на тур. на ден 

/заплаща се директно на рецепцията/
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дати на тръгване 
от 24 юни до 01 юли

от 25 август до 01 септември

8 дни / 7 нощувки
7 закуски

по маршрут
София - Милано - Торино - Лион - Замъците 

по Лоара - Тур - Нант - Рен - Сен Мало - 
Мон сен Мишел - Рен - Париж - София

крайни цени с включени летищни такси

 24 юни: 1525 лв.

 25 август: 1495 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 13.02.2020 г.:  60 лв.

Когато човек си мисли за пътуване във 
Франция, обикновено в съзнанието му 
изникват дестинации като Ривиерата 

на Лазурния бряг, Париж и замъците по 
долината на р. Лоара. Малцина, дори и сред 

най-запалените пътешественици, са тези, 
които знаят за богатствата и прелестите на 

една от най-отдалечените части на Франция 
- полуостров Бретан. Вдаден дълбоко в 

Атлантическия океан, полуостровът остава 
някак изолиран от останалите части на 
Франция, както в географско, така и в 

културно - историческо отношение. Може би 
това е и причината повечето посетители в 

страната да пренебрегват тези земи. 
.... а бретан е прекрасен, бретан е 

великолепен, бретан е магичен! Той 
ще ви омагьоса със зелените си поля и 

непроходими гори, с лениво влачещите се 
реки, над чиито води се издигат величествени 

замъци, с широките си плажни ивици и 
скалисто крайбрежие, с китните си селца, 

сякаш останали далеч от модерната епоха. 
Попадайки в Бретан, човек неминуемо 

остава с усещането, че е попаднал в един 
приказен свят на легенди и митове, рицари 
и вълшебници, смели мореплаватели, феи 

и демони. Потапянето в този вълшебен свят, 
както и богатата и разнообразна кухня, 

гарнирана с традиционния за областта сайдер, 
ще направят престоя ви в Бретан незабравим.

1 ден  София - милано - торино

Излитане в 07.25 ч. с полет на BULGARIA 
AIR от аерогара София за милано. Кацане 
на летище Малпенса в Милано в 08.35 ч. 
Отпътуване с автобус за торино - столицата 
на областта Пиемонт, изящен бароков град, 
построен от Савойската династия, чието 
великолепие често се сравнява с това на 
Париж. Пешеходна обиколка с разглеждане 
отвън на следните забележителности: Площад 
Карло Феличе - представителното лице на 
града с църквите Сан Карло и Санта Кристина, 
Площад Кастело, историческият център на 
Торино, приютил пищния дворец Мадама и 
музея на древното изкуство, Kралският дворец 
и Катедралата. Настаняване в хотел. нощувка.  

2 ден  торино - лион
Закуска. Отпътуване за франция. Пътят отвежда 
през живописния проход Фрежус и един от 
най-дългите тунели в Европа. Пристигане в 

лион (UNESCO) - вторият по големина град във 
Франция. Разходка из центъра на града: площад 
Белкур, площад де Теро с фонтана, Старият 
град с квартал Сен Жан. Настаняване в хотел. 
нощувка.

3 ден  ЗамъцитЕ По лоара - тур
“всяка стъпка по тази земя на съзиданието 

позволява свежо разкриване на една картина, 
чиято рамка е река или спокоен вир....”  

оноре дьо балзак
Закуска. Отпътуване за долината на река 
лоара. Ако Париж си остава тронната зала 
на Средновековната френска история, 
Замъците по Лоара са нейният будоар, където 
се преплитат тайни и съзаклятия, ревност и 
отмъщения. Разглеждане на замъците Шамбор 
(UNESCO) - огромен архитектурен комплекс 
в Кралската долина, истинският Версай по 
време на Франсоа I и Шенонсо (UNESCO) - 
любим дворец на Катерина Медичи. Въпреки 
че днес са останали само духовете на кралете 
и кралиците на Франция, знаменитото минало 
може все още да бъде разкрито сред тази 
наистина несравнима околност. Продължаване 
за тур - все още притежаващ облика на един 
буржоазен град. Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден  тур - нант - рЕн
Закуска. Туристическа програма из Стария град 
на тур, прочут с дървените си къщи. Разходка 
из средновековния му център, обградил площад 
Плумро и Катедралата, посветена на Св. Гатиен, 
прочута със своите витражи. Продължаване 
за нант - най-бързо развиващия се град на 
провинция брeтан, разположен на десния бряг 
на река Лоара и само на 50 км от бреговете на 
Атлантическия океан. Носи името на своите 
стари заселници - галското племе „намнети”. 
Катедралата Сент Пиер е една от най-късните 
готически катедрали във Франция, а базиликата 
Нотр Дам дю Бон Порт е известна със своя 
величествен купол, върху който има скулптура на 
архангел Гавраил. Но най-забележителното място 
е замъкът на Дука на Бретан, който удивява със 
своите старинни постройки и възможността да 
се запознаем с управлението на областта Бретан. 
Настаняване в хотел в района на рен. нощувка.

5 ден  рЕн - мон СЕн миШЕл 
- СЕн мало

Закуска. Туристическа програма в рен - столицата 
на областта Бретан. Тесни средновековни 
улички, внимателно реставрирани сгради, 
красиви площади, запазили своя облик от 
XVIII в., множество исторически паметници и 
ресторанти, задоволяващи изискванията и 
на най-претенциозните клиенти, превръщат 
посещението на града в едно запомнящо се 
преживяване. Рен е известен с това, че след 
обединението на областта с Франция тук 
заседава бретански парламент и в този град 
били короновани херцозите на Рен. Отпътуване 
за мон Сен мишел - катедралата-видение, която 
при прилив е заобиколена от неспокойните 
вълни на морето, а при отлив остава свързана с 
континента чрез ивици пясък. Продължаване за 
Сен мало - град-музей, корсарско пристанище, 
заобиколено от мощни фортификационни 
съоръжения, родно място на Шатобриан - един 
от големите поети на Франция. Свободно време 
за разходка из тихите улички и крайбрежни 

булеварди, по крепостните 
стени и за посещение на 
Катедралата Св. Винсент. Връщане 
в хотела в рен. нощувка.

6 ден  Париж
Закуска. Отпътуване за Париж. Панорамна 
автобусна обиколка на Париж - площад на 
Републиката, квартал Маре с най-стария и 
красив площад на Париж - Вогезите, площад 
Бастилията, Кметството, Консиержри, Нотр 
Дам дьо Пари - Парижката Света Богородица, 
Сорбоната, Пантеонът, Люксембургската 
градина, Сен Жермен де Пре, Градините Тюйлери, 
площад Конкорд, Инвалидите, Марсово поле, 
Айфеловата кула, Трокадеро, Триумфалната 
арка, Шан-з-Елизе, Елисейският дворец, 
Мадлената, Операта Гарние, площад Вандом. 
Следва разходка в квартала на художниците 
Монмартр. Посещение на базиликата Сакр Кьор, 
площада на художниците Тертр, Монмартрското 
лозе, ресторанта Пъргавото зайче и разходка 
по старинните улички на митичния хълм, 
откъдето се открива чудесен изглед към града. 
Възможност за закупуване на сувенири. 
Настаняване в хотел. нощувка.

7 ден  Париж
Закуска. Отпътуване с метро за Айфеловата кула  
/билетите за градския транспорт се заплащат 
на място/, от върха на която ще се насладите 
на невероятна гледка към града и парижката 
област Ил де Франс. По желание разходка с 
корабче по Сена, чиито брегове в Париж са 
обявени от ЮНЕСКО за световно културно 
наследство. Свободно време за посещение 
според вашите интересите: Дома на Инвалидите, 
музея Роден, Д‘Орсе, Лувър /според новата 
политика на Лувъра, за индивидуално посещение, 
което е по желание, е необходимо онлайн 
закупуване на билети : 17 EUR, необходима е 
предварителна заявка и плащане с основния 
пакет/, разходка из Люксембургската градина и 
Латинския квартал. Забележка: за група с дата 
на тръгване от България 24.06., 6-ти и 7-ми ден 
от програмата ще бъдат разменени, заради 
работното време на музея Лувър. нощувка.

8 ден  Париж - София
ранна закуска или сух пакет. Трансфер до 
летището за полет на BULGARIA AIR за София в 
10.20 ч., кацане на аерогара София в 14.05 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR София - 

Милано - Париж - София
 летищни такси

1 бр чекиран багаж до 23 кг, 1 бр ръчен 
багаж до 10 кг с размери 55х40х23 см 
транспорт с автобус по време на 

туристическата обиколка 
7 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 1 - в 
Торино, 1 - в Тур, 1 - в Лион, 2 - в Рен, 2 - в Париж
туристическа програма в определените 

градове и обекти по маршрута 
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30

намаление за:
дете до 18 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 100 лв.

3-ти възр. на доп. лего: 30 лв.
Забележка: в определени хотели и за двете дати 
на отпътуване, няма възможност за настаняване 
в тройни стаи. Налага се настаняване в двойна и 

единична стая срещу съответно доплащане, което ще 
Ви бъде предоставено допълнително.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

8 лв., над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв. 
единична стая: 495 лв.

индивидуално посещение на Лувър и 
онлайн закупуване на билети, необходима 
е предварителна заявка и плащане с осн. 

пакет: 17 EUR
градска такса в хотелите в Италия и 

Франция: от 1.20 - 2.80 EUR на тур. на ден 
(заплаща се директно на рецепцията на х-ла)
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франция - ЗамъцитЕ По лоара 
и ПолуоСтров брЕтан С мон СЕн миШЕл и СЕн мало
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франция - нормандия и брЕтан, 
Замъци, галЕт, СайдЕр, камамбЕр и СолЕн карамЕл…

Ф
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И
Я

дата на тръгване 
от 02 юли до 08 юли

7 дни / 6 нощувки
6 закуски

по маршрут
София - Париж - замъците по Лоара - Тур - Нант 
- Ван - Жослен - Рен - Сен Мало - Сен Мишел - 
Динан - Витре - Фужер - Руан - Париж - София

комбинирана Програма СамолЕт 
и автобуС

крайна цена с включени летищни такси

1395 лв.

1 ден  София - Париж

Излитане в 07.20 ч. с полет на BULGARIA AIR от 
аерогара София за Париж. Кацане на летище 
Шарл де Гол в Париж в 09.20 ч. Трансфер и 
начало на панорамна автобусна обиколка 
на Париж /продълж. 4 часа/ - площад на 
Републиката, квартал Маре с най-стария и 
красив площад на Париж - Вогезите, площад 
Бастилията, Кметството, Консиержри, Нотр 
Дам дьо Пари - Парижката Света Богородица, 
Сорбоната, Пантеонът, Люксембургската 
градина, Сен Жермен де Пре, Градините 
Тюйлери, площад Конкорд, Инвалидите, 
Марсово поле, Айфеловата кула, Трокадеро, 
Триумфалната арка, Шан-з-Елизе, Елисейският 
дворец, Мадлената, Операта Гарние, площад 
Вандом. Настаняване в хотел. Свободно време. 
По желание вечерна разходка с корабче по 
Сена, чиито брегове в Париж са обявени от 
ЮНЕСКО за световно културно наследство  
/придвижването е с метро/. нощувка.

2 ден  Замъците по лоара - тур
Закуска. Отпътуване за долината на река 
Лоара. Ако Париж си остава тронната зала 
на Средновековната френска история, 
Замъците по Лоара са нейният будоар, където 
се преплитат тайни и съзаклятия, ревност и 
отмъщения. Разглеждане на замъците Шамбор 
(UNESCO) - огромен архитектурен комплекс в 
Кралската долина, истинския Версай по време 
на Франсоа I и Шенонсо (UNESCO) - любим 
дворец на Катерина Медичи. Въпреки че 
днес са останали само духовете на кралете и 
кралиците на Франция, знаменитото минало 
може все още да бъде разкрито сред тази 
наистина несравнима околност. Продължаване 
за тур - все още притежаващ облика на един 
буржоазен град. Настаняване в хотел. нощувка. 

3 ден  тур - нант
Закуска. Туристическа програма из Стария град 
на тур, прочут с дървените си къщи. Разходка из 
средновековния му център, обградил площад 
Плумро и Катедралата, посветена на Св. Гатиен, 
прочута със своите витражи. Отпътуване за 
нант. Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден  нант - ван - жоСлЕн - рЕн
Закуска. Туристическа обиколка на нант - най-
бързо развиващия се град на провинция брeтан, 
разположен на десния бряг на река Лоара и само 

на 50 км от бреговете на Атлантическия океан. 
Носи името на своите стари заселници - галското 
племе „намнети“. Катедралата Сент Пиер е 
една от най-късните готически катедрали във 
Франция, а базиликата Нотр Дам дю Бон Порт 
е известна със своя величествен купол, върху 
който има скулптура на архангел Габриел. Но 
най-забележителното място е замъкът на Дука 
на Бретан, което удивява със своите старинни 
постройки и възможността да се запознаем с 
управлението на областта Бретан. Отпътуване 
към укрепения град ван - без капка съмнение 
той е една от най-атрактивните и вълнуващи 
забележителности на Бретан, където можете да 
се разходите из добре запазените средновековни 
улучки, да изпиете горещо кафе край 
пристанището, а полъхът на Атлантическия океан 
да остави трайни спомени у вас, или можете да 
се насладите от корабче на прекрасния залив. 
Ще имате възможност да станете свидетели на 
културното и историческо наследство на този 
град, както и да разгледате някои от значимите 
забележителности на това кътче. Продължаване 
за китното селище жослен, за да се потопите 
в една приказка. Прeд вас се изправя замък, 
където Ренесансът и Средновековието се 
вплитат, за да създадат свят на легенда и магия, 
а силните укрепления и трите кули доминират 
над поречието отдолу. Днес зад солидните стени 
на замъка се крие деликатната сложност на 
изящната готическа фасада. Настаняване в хотел 
в района на рен. нощувка.

5 ден  СЕн мало - СЕн миШЕл - 
динан - рЕн

Закуска. Туристическа програма в центъра 
на рен - столицата на областта Бретан. 
Тесни средновековни улички, внимателно 
реставрирани сгради, красиви площади запазили 
своя облик от XVIII в., множество исторически 
паметници, и ресторанти задоволяващи 
изискванията и на най-претенциозните клиенти, 
превръщат посещението на града в едно 
запомнящо се преживяване. Рен е известен 
с това, че след обединението на областта с 
Франция тук заседава бретански парламент и 
в този град били короновани херцозите на Рен. 
Свободно време. По желание - екскурзия срещу 
допълнително заплащане до Сен мало - Сен 
мишел и диван. Отпътуване за Сен мало - град 
музей, корсарско пристанище, заобиколено от 
мощни фортификационни съоръжения, родно 
място на Шатобриан - един от големите поети 
на Франция. Свободно време за разходка 
из тихите улички и крайбрежни булеварди, 
по крепостните стени и за посещение на 
Катедралата Св. Винсент. Продължаване за Сен 
мишел - катедралата-видение, която при прилив 
е заобиколена от неспокойните вълни на морето, 
а при отлив остава свързана с континента чрез 
ивици пясък. Кратка фотопауза в динан, един от 
най-добре съхранените малки градове в Бретан. 
Разходете се из калдъръмените улички на града, 
пълни с художествени галерии и занаятчийски 
магазини. А най-атрактивното място в града е 
пристанището. Кеят е осеян със стари каменни 
къщи, много от които сега са ресторантчета или 
кафенета, където можете да изпиете чаша кафе 
или да опитате от прочутите палачинки creppes 
или хрупкавия им вариант galetes. Връщане в 
хотела. нощувка.

6 ден  рЕн - витрЕ - фуджЕр - руан

Закуска. Отпътуване за витре, където центърът 
на Стария град със своите тесни улички и 

средновековни вили, привличат вниманието 
на всеки посетител. То е едно от малкото места 
във Франция, което е изцяло в готически стил. 
Наистина разходката из средновековния център 
е истинско удоволствие, особено по улиците 
Rue de la Beaudrairie (улицата, по която всички 
хора се занимават с обработка на кожи), Rue 
de la Poterie, където можете да видите няколко 
редки примери на къщи със средновековни 
веранди на нивото на улицата) и Rue du Chateau. 
Продължаване за фужер, където ще можете да 
се насладите на автентичността на едноименния 
замък, който до днес съхранява вълнуващата си 
историята като защитник на бретанския район в 
продължение на 1000 години. Замъкът Фужер е 
една от най-великолепните крепости в Европа, 
която се намира на границата между Бретан и 
Нормандия. Можете да станете свидетели на 
интерактивен исторически спектакъл, който 
ще ви отведе в Средновековието и ще ви 
разкрие тайната, която седи зад крепостните 
стени. Пристигане в руан, един от градовете, 
разположен на река Сена, отличаващ се с 
богато историческо минало и с факта, че през 
Средновековието е бил един от най-големите 
градове. Разходка из стария исторически 
център, в който няма нито една съвременна 
къща. Настаняване в хотел. нощувка.

7 ден  руан - Париж - София
Закуска-сух пакет. Трансфер до летище Шарл 
де Гол за полет с BULGARIA AIR в 10.20 ч., кацане 
в София в 14.05 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет София - Париж - София 

на BULGARIA AIR с вкл. летищни такси
1 бр регистриран багаж до 23 кг, 1 бр ръчен 

багаж до 10 кг с размери 55х40х23 см
транспорт с автобус по време на 

туристическата обиколка
6 нощувки със закуски в хотели 3*, 

от които: 1 - в Париж, 1 - в района на Тур, 
1 - в Нант, 2 - в района на Рен, 1 - в Руан
туристическа програма в Париж, Тур, 

Нант, Ван, Жослен, Рен, Витре, Фужер, Руан, 
замъците Шамбор и Шенонсо

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 25

намаления за:
дете до 18 год. с 2-ма възр. на доп. легло: 90 лв. 

3-ти възр. на доп. легло: 20 лв.
Забележка: в определени хотели, няма 

възможност за настаняване в тройни стаи. 
Налага се настаняване в двойна и единична стая 
срещу съответно доплащане, което ще ви бъде 

предоставено допълнително.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

8 лв., над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв.
единична стая: 425 лв.

градска такса в хотелите: от 1.22 - 1.65 EUR 
на тур. на ден (заплаща се директно 

на рецепцията на хотела) 

допълнителни екскурзии  
(изисква се предварителна резервация и 

плащане с основния пакет):
екскурзия до Сен Мало, Сен Мишел и Динан: 
39 EUR при мин. 20 тур. (цената вкл. транспорт, 

водач, местен екскурзовод в Сен Мишел с 
превод на български език, входните такси се 

заплащат отделно и на място). 
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дати на тръгване 
от 28 юли до 04 август

от 04 август до 11 август

8 дни / 7 нощувки
7 закуски

по маршрут
София - Барселона - Андора ла Веля - По - Лурд 
- Биариц - Аркахон - Бордо - Ла Рошел - Коняк - 

Бордо - Нерак - Ажен - Тулуза - Барселона - София 

Едно СъчЕтаниЕ на духовноСт, 
Природа, вино и коняк... 

крайни цени с включени летищни такси

 28 юли: 1595 лв.

 04 август: 1615 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 29.01.2020 г.:  60 лв.

Не толкова познатата ви част на Франция 
крие в себе си много изненади от 

различен характер: гало-романско и 
средновековно историческо наследство, 

съчетано със съвременност. Тук ще 
опитате едно от най-хубавите вина 
„Бордо“ и ще похапнете прекрасно 

козе сирене, ще дегустирате коняк в 
едноименното градче, ще се насладите на 

морски дарове, ще се качите на 
най-голямата дюна, ще преминете 

през китни селца и живописни райони, 
повлияни от културата на баските и 
французите, ще отделим място и на 

духовното в поклонническия Лурд и всеки 
ще намери по нещо за себе си. 

тръгваме, елате с нас...

1 ден  София - барСЕлона

Редовен полет София - барселона на BULGARIA 
AIR в 13.10 ч. Кацане на летище Ел Прат в 15.15 ч. 
Трансфер до центъра на каталонската столица 
за пешеходна разходка по известната улица 
Лас Рамплас. Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден  барСЕлона - 
андора ла вЕля - По

 
Закуска. Отпътуване към малката държава 
андора, разположена на средна надморска 
височина от 2000 м, скътана в пазвите на 
Пиринеите, предлагаща прекрасни гледки към 
заобикалящите я върхове. Спирка в столицата 
андора ла веля с възможност за пазаруване в 
безмитната зона или за посещение на галерии 
и музеи, свързани с историята и културата на 
страната, а за гастрономите - възможност да 
опитат местни специалитети с високо качество. 
Продължаваме по северния склон на планината 
към френският град По - родния град на Хенри IV.  
Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  По - лурд - биариц
Закуска. Туристическа програма в По: замъка 
на По от епохата на Средновековието, разходка 
из парковете и живописните улици на града. 
Продължаваме към поклонническия лурд. Тук ще 
посети една от най-големите забележителности 
на Франция - пещерата Месабиел със статуята 
на Дева Мария. Отпътуване за биариц - един 
от най-известните балнеоложки курорти на 
атлантическото крайбрежие на Франция. 
Настаняване в хотел в района. нощувка.

4 ден  биариц - аркахон - бордо
Закуска. Туристическа програма в биариц. 
Разходка по крайбрежния булевард, който 
е с около 6-километрова плажна ивица. 
Забележителност е фарът - символ на града, 
рибарското пристанище, луксозните хотели, 
музеи и галерии. Следващата спирка за 
фотопауза е най-голямата дюна в Европа с 
височина 100 м /дюната Пила/, която се намира 
в близост до живописното селище аркахон, в 
което се предвижда време за кратка разходка 
и кафе пауза. Продължаваме към бордо. 
Настаняване в хотел в бордо. нощувка.

5 ден  бордо
Закуска. Този ден е посветен на столицата 
на Аквитания. бордо е пристанище, 
разположено на естуара на р. Гарона, културен 
и университетски център с архитектурни 
паметници, превърнали го в част от световното 
културно наследство под закрилата на 
юнЕСко. Туристическата обиколка започва от 
модернистичния музей на виното /спирка за 
снимка/, продължаваме с Катедралата Сент 
Андре, сградата на театъра, стария квартал 
Св. Петър. В свободното време може да се 
разходите по десния бряг на Гарона или в някои 
от многобройните паркове, които са неразделна 
част от туристическата обиколка, както и да 
опитате някои от многобройните специалитети 
на града и региона, като например започнете 
с плато от морски дарове, агнешко с боб или 
агнешко с трюфели, полети обилно с вино, а 
за десерт - канелите или захаросани лешници. 
нощувка.

6 ден  бордо  ла роШЕл - 
коняк - бордо

Закуска. Свободно време или по желание 
срещу допълнително заплащане еднодневна 
екскурзия. В този ден ви предлагаме еднодневна 
екскурзия до ла рошел, който е разположен на 
2 часа северозападно от Бордо. Ла Рошел е 
старо рибарско и търговско селище от XII век, 
разположено на Атлантика. Градът е интересна 
смесица между Средновековие и Ренесанс, с 
улици, покрити с арки от XVIII век, разходката 

по които е истинско удоволствие. Втората 
спирка в този ден е селището коняк, което 
неминуемо свързваме с едноименната напитка, 
добила популярност в целия свят. Разходката 
по тесните живописни улици ще ни пренесе в 
типичната френска провинция. Тук може да 
опитате и да си закупите от кехлибарената 
течност в многобройните специализирани 
магазини. Връщане в бордо. нощувка. 

7 ден  бордо - нЕрак - ажЕн - тулуЗа
 
Закуска. довиждане, бордо! Първа спирка 
по маршрута в живописното градче нерак 
със средновековния замък, в който Арни IV 
прекарва летата си. Продължаване за ажен, 
разположен на р. Гарона, един от най-известните 
винарски центрове в района, предлагащ много 
исторически и съвременни забележителности, 
сред които Доминиканският манастир Нотр-
Дам-де-Жакобен от XIII век. В Ажен има голям 
Музей на художествените изкуства, в който е 
изложена богата колекция на Гоя. Свободно 
време и отпътуване за тулуза - космополитен 
град, съчетал вкуса на отминалите векове и 
авантюризма на бъдещето. Град с характерен 
културен чар, доказани качества в гастрономията, 
изкуството, архитектурата и градския дизайн. 
Тулуза е богата на множество исторически, 
архитектурни и религиозни съкровища. Сред 
тях са Базиликата и площад Капитол, около 
които са разположени културните институции 
на града: Народният театър, сградата на 
Операта и симфоничният оркестър, площад 
Кръстът на Тулуза. Тук разходката по Канал дю 
Миди може да се прави почти целогодишно. 
Освен че свързва Тулуза със Средиземно 
море, този канал е и в списъка на юнЕСко за 
световно и културно наследство. нощувка. 

8 ден  тулуЗа - барСЕлона
Закуска. Трансфер до летище Ел Прат в 
барселона за полет на BULGARIA AIR в 16.00 ч. 
Кацане на аерогара София в 19.45 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR

летищни такси
1 бр регистриран багаж до 23 кг, 1 бр ръчен 

багаж до 10 кг с размери 55х40х23 см
транспорт с автобус по време на 

туристическата обиколка
7 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 

1 - в Барселона/околности, 1 - в По, 1 - в 
района на Биариц, 3 - в Бордо, 1 - в Тулуза
туристическа програма: разходка по Лас 
Рамблас в Барселона, спирка в Андора ла 
Веля, посещение на град По и град Лурд, 
разходка в Биариц и в Аркахон, обиколка 

на Бордо и Тулуза, спирка на дюната Пила и 
разходка в Нерак и Ажен
водач от агенцията.

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35

намаление за:

дете до 18 г. с един възр. в стая: 100 лв.
3-ти възр.: няма възможност за 

настаняване в тройни стаи.

доплащания за:

мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 
 8 лв., над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв.

единична стая: 545 лв.
градска такса в хотелите: 1.20 - 2 EUR на тур. 
на ден (заплаща се директно на рецепцията)
при недостигнат мин. брой от 35 тур., но 

при записани не по-малко от 25 тур.: 125 лв. 
еднодневна екскурзия до Ла Рошел и 
Коняк: 49 EUR при мин. 20 тур. /изисква 

се предварителна резервация и плащане с 
основния пакет. Цената включва транспорт и 
водач, входните такси се заплащат отделно 

и на място/. 
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дата на тръгване 
от 13 август до 20 август

8 дни / 7 нощувки
7 закуски

по маршрут
София - Загреб - Инсбрук - Лихтенщайн - 

Цюрих - Люцерн - Интерлакен - Лаутербрунен 
- Юнгфрайох - Берн - Лозана - Женева - Веве 

- Монтрьо - Лугано - Бергамо - Милано - София

цена на турист в двойна стая

 1145 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 28.02.2020 г.:  60 лв.

1 ден  София - ЗагрЕб

Отпътуване от София в 07.00 ч. от пл. „Св. Ал. 
Невски”. Пристигане в Загреб. Вечерна разходка 
из Старата част на хърватската столица. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

2 ден  ЗагрЕб - инСбрук

Закуска. Отпътуване за областта Тирол и 
нейната столица инсбрук. Пешеходна разходка 
- Старият град, площад Мария Терезия, от 
който се открива незабравима гледка към 
връх Нордкете (2 334 м), Кулата Щадтурм, 
която е част от сградата на старото Кметство, 
Голденес Дахл („Златният навес”), Хелблингхаус 
с интересна фасада в стил рококо, Катедралата 
Св. Якоб. Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  вадуц - цюрих - люцЕрн 
- интЕрлакЕн

Закуска. Отпътуване за цюрих. Попътна 
спирка във вадуц - столицата на княжество 
лихтейнщайн - съвършенството на 
миниатюрите, царството на банките и 
пощенските марки. По желание панорамна 
разходка с влакче. Пристигане в цюрих - 
сърцето на Швейцария. Туристическа програма: 
Кейовете, Банхофщрасе - считана за една 
от най-елегантните улици в цяла Европа, 
гордостта на нейните жители, църквата Св. 
Петър с най-големия часовников циферблат 
в Европа, църквата Фраумюнстер с интересни 
цветни витражи, Катедралата Гросмюнстер. 
Продължаване следобяд за люцерн, малко 
очарователно градче, въплътило представите 
за Швейцария от приказките, разположено 
на западния бряг на езерото „Четирите 
Кантона“. Обиколката започва от Площада на 
лебедите, продължава с покрития дървен мост 
Капелбрюке с водната кула и Шпойербрюке, 
с площад Хиршенплац и Монумента на 
Лъва. Отпътуване за Интерлакен - център на 
Бернезе Оберланд, разположен между най-
чистите езера Тун и Брийнц сред впечатляващ 
планински пейзаж. нощувка.

4 ден  лаутЕрбрунЕн - трюмЕлбах 
- юнгфрау - гриндЕнвал - бЕрн - 

лоЗана

Закуска. Възможност за запомнящо се 
пътешествие (изисква се предварителна 
резервация) до най-високата жп станция в 
Европа - изкачване от лаутербрунен, наричан 
„страната на лавините” през Трюмелбах, където 
ще ви очарова феерията на най-недостъпните 
и скрити ледникови водопади в Европа, 
до Юнгфрайох - комплекс от съоръжения, 
предлагащ разнообразни атракции и 
посещение на Ледниковия дворец. Обратният 
маршрут преминава през долината Гринденвал 
(UNESCO). В ранния следобед продължаване 
за берн (UNESCO), емблема на който е мечката, 
свързана с легендата за основаването на 
града. Туристическа програма - Стария град, 
улиците Марктгасе и Крамгасе, Кметството, 
Часовниковата кула, Катедралата Св. Винсент, 
домът на Айнщайн, Розовата градина, 
сградата на Парламента. Пристигане вечерта и 
настаняване в хотел в лозана. нощувка.

5 ден  лоЗана - жЕнЕва

Закуска. Туристическа програма в лозана 
до обяд. Пешеходна разходка в столицата 
на Олимпийските игри и на кантона Во 
с посещение на Катедралата, Шато Сент 
Мер, стария Епископски дворец, църквата 
Св. Франсоа. Фотопауза на замъка Уши. По 
желание посещение на Олимпийския музей. 
Отпътуване за женева. Разходка из стария 
град - булевард Русо, Мезон Тавел, Катедралата 
Сен Пиер, Кулата, Кметството, паметникът  
на Реформацията. Обиколката продължава 
из Английската градина край езерото със 
забележителния фонтан и цветния часовник. 
По желание разходка с корабче по Леманското 
езеро или по-известно за нас женевско езеро 
или посещение на Музея на изкуството и 
историята. Връщане в хотела. нощувка.

6 ден  вЕвЕ - монтрьо - лугано 
- бЕргамо

Закуска. Отпътуване за веве - дома на 
шоколадите, седалище на гиганта Нестле, 
където ще видите и паметника на Чарли 
Чаплин, свързан с последните дни от живота на 
великия актьор, прекарани в съседното селище 
Корсие. Продължаване за монтрьо - перлата 
на Швейцарската ривиера. Посещение на най-
впечатляващия и най-често снимания замък 
в Швейцария Шато де Шийон. Продължаване 
през прохода Симплон за езерото Лаго 
Маджоре, величествено разположено между 
последните разклонения на Алпите. Пристигане 
в лугано - швейцарски град с италиански 
привкус, разположен на едноименното езеро. 
Разходка из аристократичния крайезерния 
парк, стария град с Катедралата Сан Лоренцо. 
Настаняване в хотел в бергамо. нощувка.

7 ден  бЕргамо - милано

Закуска. Начало на обиколката в историческия 
център на бергамо - един от най-живописните 
градове на северна Италия. Обиколката на 
историческата част на града включва Пиаца 
Векиа със създаденото през XII в. Палацо 
дела Раджионе, Палацо Нуево и намиращите 
се в непосредствена близост Катедрала и 
шедьовърът на ренесансовата архитектура 
- Капела Колеони. Днес бергамо е разделен 
на две части, които са обособени, както в 
географско така и в историческо отношение. 
Високо над равнината, на самотен хребет, се 
издига старата укрепена част на града. Със 
своите мощни крепостни стени, средновековни 

дворци и църкви, тесни криволичещи улички 
и привличащи вниманието заведения, Старият 
град ще ви плени и впечатли. В низината, 
сякаш контрапункт на колоритния Стар град, се 
простират широките, прави улици и булеварди 
на Новия град, изграден през XIX в. Свободно 
врeме или по желание и срещу допълнително 
екскурзия до Милано. Отпътуване за милано, 
столицата на областта Ломбардия. Начало на 
туристическата програма: Кастело Сфорцеско, 
Дуомо, Театралният музей на Ла Скала, 
Галерията Виктор Емануел II. Връщане в хотела 
в бергамо. нощувка.

8 ден  бЕргамо - София

ранна закуска или сух пакет. Трансфер 
до летище Милано-Бергамо. Полет на 
авиокомпания WIZZ AIR за София в 09.15 ч. 
Кацане на аерогара София в 12.15 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

самолетен билет Милано - София 
на WIZZ AIR с летищни такси

7 нощувки със закуски, от които:  
1 - в Загреб в х-л 3*, 1 - в Инсбрук/околности 
в х-л 3*, 1 - в Интерлакен/околности в х-л 3*, 

2 - в Лозана в х-л 4*, 2 - в Бергамо в х-л 4*
туристическа програма в Загреб, Инсбрук, 

Цюрих, Люцерн, Берн, Лозана, Женева, 
Бергамо, спирка във Веве и Монтрьо, 

разходка във Вадуц, посещение на Шато 
Шийон.

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35

намаления за:
дете до 12 год. с 2-ма възр. на доп. легло: 110 лв.
дете до 12 год. с 1 възр. в двойна стая: 60 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 40 лв

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

8 лв., над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв.
единична стая: 365 лв.

1 бр чекиран багаж до 20 кг: ~64 лв. 
или 1 бр багаж до 10 кг: ~44 лв.

(цената ще бъде препотвърдена при добавяне на 
искания размер багаж, изисква се предварителна 

резервация и плащане с осн. пакет)
изкачване с железницата до връх 

Юнгфрау: 155 CHF, при мин. 10 тур. (изисква 
се предварителна резервация, заплаща се на 
водача на групата в швейцарски франкове)
при недостигнат мин. брой от 35 тур., 

но не по-малко от 25 тур.: 85 лв.
екскурзия до Милано: 20 EUR при мин. 20 тур. 

- изисква се плащане с основния пакет 
(цената вкл. водач и транспорт, входните такси 

се заплащат отделно и на място)
градска такса в хотелите: 1.70 - 3 EUR 

на тур. на ден (заплаща се на рецепцията) 
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 CHF = 1.70 лв. При промяна на валутния курс, 
пакетната цена ще бъде преизчислена.
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дата на тръгване 
от 02 юли до 08 юли

7 дни / 6 нощувки
5 закуски

по маршрут
София - Бергамо - Торино - Лаго Маджоре - 

Изола Белла - Изола Мадре - Лозана - Женева - 
Монтрьо - Цермат - Бриг - Глетчер Експрес - Сен 

Мориц - Белиндзона - Лугано - Лаго ди Комо 
- Бергамо - София

крайна цена

1089 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 23.01.2020 г.:  80 лв.

1 ден  София - бЕргамо - торино

Излитане в 07.40 ч. с полет на WIZZ AIR/RYAN 
AIR от аерогара София за бергамо. Кацане на 
летище Милано-Бергамо в 08.40 ч. Изчакване 
на автобуса и присъединяване към групата 
към 13.00 ч. Отпътуване за торино - столицата 
на областта Пиемонт, изящен бароков град, 
построен от Савойската династия, чието 
великолепие често се сравнява с това на Париж. 
Пешеходна обиколка с разглеждане отвън на 
следните забележителности: Площад Карло 
- представителното лице на града с църквите 
Сан Карло и Санта Кристина, площад Кастело, 
историческият център на Торино, приютил 
пищния дворец Мадама и музея на древното 
изкуство, Kралският дворец и Катедралата. 
Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден  лаго маджорЕ - 
о-в иЗола бЕлла - о-в иЗола мадрЕ 

- лоЗана 

Закуска. Отпътуване за Стреза - курорт, 
разположен на лаго маджоре. Възможност 
за пътуване с моторни лодки до изола белла, 
най-популярния сред островите в езерото, на 
който се намира известният бароков дворец 
Палацо Боромео (XVII в.), обграден от уникално 
красиви терасирани градини и до изола 
мадре, известен с ренесансовата си вила и 
ботаническа градина. Отпътуване за лозана - 
столицата на Олимпийските игри и на кантона 
Во. Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  лоЗана - жЕнЕва 
Закуска. Отпътуване за женева. Разходка из 
Стария град - булевард Русо, Мезон Тавел, 
Катедралата Сен Пиер, Кулата, Кметството, 
паметника на Реформацията. Обиколката 
продължава из Английската градина край 
езерото със забележителния фонтан и цветния 
часовник. По желание, разходка с корабче 
по Леманското езеро или по-известно за 
нас като женевско езеро, или посещение на 
Музея на изкуството и историята. Връщане в 
лозана. Пешеходна разходка с посещение на 

Катедралата, Шато Сент Мер, стария Епископски 
дворец, църквата Св. Франсоа. Фотопауза 
на замъка Уши. По желание посещение на 
Олимпийския музей. нощувка.

4 ден  монтрьо - цЕрмат

Закуска. Отпътуване за монтрьо и спирка за 
разходка из перлата на Швейцарската ривиера, 
разположена амфитеатрално над бреговете на 
Леманското езеро. Продължаване за селището 
теш, откъдето само със зъбчата железница 
може да се придвижите до курорта цермат, 
традиционно швейцарско селище от дървени 
къщички с малки прозорчета, отразяващи 
красотите на най-известния връх в Алпите 
- Матерхорн (4478 м). Оттам по желание 
можете да се изкачите с лифт до Малкия 
Матерхорн (3883 м). Това е възможност за 
едно незабравимо пътешествие до един от 
покривите на Европа. Настаняване в хотел в 
района на кантона Вале. нощувка.

5 ден  глЕтчЕр (лЕдников) ЕкСПрЕС

Закуска. Възможност (изисква се предварителна 
резервация) за незабравимо железопътно 
изживяване по маршрут, преминаващ през 
някои от най-красивите места в Европа. Така 
нареченият глетчер експрес е бавно движещ 
се влак, който за около 8 часа прекосява 
югоизточните Щвейцарски Алпи по линия с 
291 моста и 91 тунела. Тръгването е от бриг. 
Пристигането в късния следобед е в Сен мориц 
- най-стария и шикозен зимен курорт, който се 
радва на световна известност и е предпочитан 
от не малко артистични звезди и кралски особи. 
Свободно време за разходка. Настаняване 
в хотел в района на кантона Граубюнден. 
нощувка.

6 ден  бЕлиндЗона - лугано 
- лаго ди комо 

Закуска. Отпътуване към белиндзона - град 
на замъците и столица на областта Тичино. 
Кратка спирка и по възможност разглеждане 
на един от 3-те средновековни замъка 
(UNESCO): Кастел Гранде - най-впечатляващия, 
Кастело ди Монтебело с най-красивия пейзаж 
и Кастело ди Сасо Карбаро към долината 
Тичино. Продължаване към езерото лугано и 
за разположeния на бреговете му едноименен 
швейцарски град с италианска атмосфера, 
многобройни кафенета, слънчеви площади и 
павирани улички. Разходка из aристократичния 
крайезерен парк и из Стария град с Катедралата 
Сан Лоренцо. Следва посещение комо - град - 
курорт край езерото лаго ди комо. Фотопауза и 
продължаване за бергамо. Настаняване в хотел 
в района на летището. нощувка.

7 ден  бЕргамо - София
Излитане в 09.15 ч. с полет на WIZZ AIR/RYAN 
AIR от летище милано-бергамо за София. 
Кацане на аерогара София в 12.15 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус по време на обиколката
6 нощувки и 5 закуски в хотели 3*, от които:  

1 - в Торино, 2 - в Лозана, 1 - в района на 
кантона Вале, 1 - в района на кантона 

Граубюнден, 1 - в района на Ломбардия 
туристическа програма на български език
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 

6 тур. за самолетен вариант, 40 тур. - общо за самолетен 
и автобусен вариант

намаление за:
дете до 18 год. с 2-ма възр. на доп. легло: 120 лв.
дете до 18 год. с 1 възр. в двойна стая: 60 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 40 лв.

доплащания за:
самолетен билет София - Милано - София 
с летищни такси: ~130-150 EUR в зависимост 

от периода на записване, наличните 
свободни места в съответните класи и 

според избора за чекиран багаж
единична стая: 350 лв.

при недостигнат мин. брой от 40 тур., общо 
записани по самолетен и автобусен вариант, 

но не по-малко от 35 тур: 55 лв.
екскурзия с Глетчер експрес: 133 CHF при 
мин. 10 тур. + 43 CHF запазено място в 2-ра 
класа, обяд: 46 CHF триразделно хранене, 

само едно ястие: 34 CHF (изисква се 
предварителна резервация при сключване 
на договора, плащането е с основния пакет 

по курса на деня на БНБ)
влакче до Цермат: 16.40 CHF

моторни лодки до Изола Белла и 
Изола Мадре: ~19 ЕUR

Забележка: цените са калкулирани при курс 
1 CHF = 1.70 лв. При промяна на валутния курс, 

пакетната цена ще бъде преизчислена.
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дати на тръгване 
от 23 май до 31 май

от 15 август до 23 август

9 дни / 8 нощувки
8 закуски

по маршрут
София - Барселона - Лерида - Сарагоса - 

Памплона - Сан Себастиан - Витория-Гастейс 
- Билбао - Сантандер - Сантиляна дел Мар 

- Овиедо - Ла Коруня - Сантяго де Компостела - 
Саламанка - Мадрид - София

крайни цени с включени летищни такси

 23 май: 1795 лв.

 15 август: 1895 лв.
отстъпка за ранни записвания

до 23.01.2020 г.:  70 лв.

1 ден  София - барСЕлона - лЕрида

Редовен полет София - барселона на BULGARIA 
AIR в 15.55 ч. Кацане на летище Ел Прат в 17.55 ч.  
Продължаване с автобус по маршрута и към 
град лерида. Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден  лЕрида - СарагоСа - ПамПлона

Закуска. Начало на кратка туристическа 
програма в лерида, която включва изкачване 
с автобус на хълма, където се намира Старият 

град и Катедралата. Време за снимки от 
панорамната площадка. Продължава се с 
разходка из главните площади със сградите на 
Кметството и Театъра. Отпътуване за Сарагоса - 
столицата на провинция Арагон. Пристигане и 
начало на туристическата програма. Сарагоса 
е и важно религиозно средище, тъй като тук се 
съхранява и свят образ на Дева Мария, според 
легендата, предаден на Св. Яков от самата нея. 
Посещениe на Катедралата Нуестра Сеньора 
дел Пилар - базиликата, построена в бароков 
стил и изрисувана от испанския художник 
Гоя. Продължаване за Памплона в провинция 
Навара. Градът е прочут по цял свят, заради 
провеждащите се тук надбягвания с бикове 
по време на 9-дневния непрестанен празник 
Сан Фермин, започващ от 07 юли. Ден и нощ, 
риск и вълнение съжителстват с радост и 
забавление без ограничение. Но Памплона 
може да предложи много и на любителите на 
културни и природни забележителности. Сред 
историческите и архитектурни паметници на 
града изпъкват Катедралата, църквата Сан 
Лоренцо и останките от мощната фортификация 
на града. Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  ПамПлона - Сан СЕбаСтиан - 
витория-гаСтЕйС

Закуска. Отпътуване за Сан Себастиан - 

разположен на бреговете на Бискайския залив, 
градът е столица на провинция Гипускоа, 
която е част от териториите населени с 
баско население. Кристално чистите води, 
бели пясъчни плажове и красиви сгради са 
привличали в годините богатите в търсене на 
слънце и изтънченост. Сан Себастиан привлича 
посетители, както заради живописното си 
местоположение - между залива на раковината 
и няколко невисоки планини, така и заради 
добре съхранения си исторически център. 
Градът е сред едни от най-посещаваните 
туристически атракции, един от най-старите 
курорти в Испания. Прилича на заспала сирена, 
излегнала се около митичния и най-красив 
градски плаж в Европа - Ла Конча (мидата), 
във водите на който се оглеждат най-елитните 
сгради на града. На връх Ургул се издига 
статуята на Исус, наподобяваща легендарната 
си сродница в Рио де Жанейро. Разходка из 
старата част - Площадът на конституцията, 
църквата Дева Мария, Морския музей и моста 
Света Каталина. Възможност да плажувате в 
залива Ла Конча, където се намира и известният 
едноименен плаж. Продължаване за витория-
гастейс. Макар и да не държи първенство сред 
най-известните испански градове, той е град с 
огромно значение за баските, административна 
столица на баската област, но също така е 
обявен и за гастрономична столица на Испания, 
което от своя страна обещава на посетителите 
възможност да се насладят на вкусна, 
традиционна местна кухня. Често е наричан 
„градът на трите кули“, заради камбинариите, 
доминиращи градския пейзаж. Известен е и 
като Европейска зелена столица за 2012 година 
и автентичен заради запазените си стари 
квартали. Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден  витория-гаСтЕйС - билбао 
- СантандЕр

Закуска. Отпътуване за билбао. Пристигане и 
разглеждане на най-големия град в Северна 
Испания и главен град на баската област. Билбао 
съчетава добре съхранен исторически център, 
с тесни криволичещи улички, магазинчета 
и изкушаващи сетивата таверни. Освен със 
старата си част, сред която и внушителната 
сграда на Театър Ариага от края на XIX в., 
Билбао се гордее и с няколко шедьовъра на 
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съвременната архитектура, а именно сградата 
на музея Гугенхайм и мостът Сибусури, дело на 
бележития Сантяго Калатрава. Продължаване 
за Сантандер - столицата на област Кантабрия. 
Разположен на огромен залив, Сантандер 
е едновременно курортен и пристанищен 
град, в който изискани бутици и заведения 
съществуват в съседство с типични бодегас и 
кафенета. Различни и колоритни са и неговите 
обитатели, представители на всички социални 
прослойки в испанското общество. Това, което 
предлага градът, е впечатляваща комбинация 
от плажове, пейзаж, природа, гастрономия и 
култура. Разходка из града - внушителните 
сгради на банка Испания и банка Сантандер, 
Казиното, сградата на Пощата. Възможност да 
се потопите във водите на Бискайския залив. 
Настаняване в хотел. нощувка.

5 ден  СантадЕр - 
Сантиляна дЕл мар - овиЕдо

Закуска. Отпътуване за Сантиляна дел мар - 
приказно градче, което сякаш е замръзнало 
в епохата на Средновековието. Калдъръмени 
улички, стари каменни къщи, красиви романски 
църкви, са причина посетителите на Сантиляна 
да са повече от жителите. Свободно време за 
закупуване на сувенири и за обяд. Пристигане 
в овиедо - главен град на Княжество Астурия. 
Макар да не е най-привлекателният испански 
град, то той има своя чар и има какво да 
предложи на посетителите си. Овиедо се смята 
за най-старият християнски град и разполага 
с богато културно наследство. Настаняване в 
хотел. Разходка с водача на групата из главните 
площади на града. нощувка.

6 ден  овиЕдо - ла коруня 
- Сантяго дЕ комПоСтЕла

Закуска. Отпътуване за Сантяго де компостела 
с попътна спирка в ла коруня. Градът е 
разположен живописно на полуостров, вдаден 
в Атлантическия океан. Обиколката предвижда 
посещение на площад Мария Пита със сградата 
на Кметството, както и крепостта Сан Антон и 
един от символите на града - фарът на Херкулес. 
Настаняване в хотел в района на Сантяго де 
компостела. нощувка.

7 ден  Сантяго до комПоСтЕла - 
Саламанка

Закуска. Този ден се предвижда посещение 
на Сантяго де компостела - град с огромно 
историческо и религиозно значение, както за 
Испания, така и за целия християнски свят, 
3-тият по важност поклоннически град след Рим 
и Йерусалим. Сантяго де Компостела, е обявен 
през 1985 г. от юнЕСко за културно наследство 
на човечеството, заради красивия си градски 
облик и своето монументално величие, към които 
се добавя ехото на неговото духовно значение 
като апостолско светилище и маршрут на най-
важното религиозно и културно движение през 
Средновековието: поклонничество по пътя на 
Сантяго. В продължение на векове съхраняваните 
в Катедралата мощи на Св. Яков действат като 

магнит за поклонници от цяла Европа. Посещение 
на величествената Катедрала, строена в периода 
XI-XIII в. Романска архитектура, готика, платереск 
и барок се преплитат във фасадата на сградата, 
за да се слеят в един ненадминат шедьовър на 
творческия дух у човека. Разходката продължава 
с двореца Хелмирес, сградата на старата 
кралска болница и църквата Св. Херонимо. 
Свободно време. Отпътуване за Саламанка 
- административната столица на провинция 
Кастилия-Леон. Настаняване в хотел. нощувка.

8 ден  Саламанка - мадрид
Закуска. Разходка из старата част на Саламанка 
(UNESCO) - прелестния бароков площад Майор 
от ХVIII в., къщата с раковините от XV в., площад 
Колумб със статуята на великия мореплавател, 
най-стария Университет не само в Испания,  
но и в Европа, основан през 1218 г. от крал 
Алфонсо IX, сградите на старата и новата 
Катедрала. Продължаване за мадрид. 
Настаняване в хотел. Вечерна разходка с 
водача на групата из централните площади на 
испанската столица /придвижването е пеша 
или с обществен транспорт/. нощувка.

9 ден  мадрид - София
Закуска. Трансфер до летище Барахас. Полет 
от мадрид в 12.10 ч. Кацане на аерогара София  
в 16.25 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR за полет 

София - Барселона - Мадрид - София
летищни такси 

1 бр чекиран багаж до 23 кг и 1 бр ръчен 
багаж до 10 кг с размери 55х40х23см
8 нощувки със закуски, от които: 

1 - в Лерида в х-л 4*, 1 - в Памплона в х-л 4*, 
1 - във Витория-Гастейс в х-л 4*, 

1 - в Сантандер в х-л 3*/4*, 1 - в района на 
Овиедо в х-л 4*, 1 - в района на Сантяго де 

Компостела в х-л 4*, 1 - в Саламанка в х-л 4*, 
1 - в Мадрид в х-л 4*

транспорт с автобус по време на обиколката
туристическа програма на български език

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаление за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 100 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 35 лв.

доплащанe за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

 9 лв., над 65 г.: 18 лв., над 75 г.: 36 лв. 
единична стая: 540 лв. за дата 23.05.

610 лв. за дата 15.08.2020 г.
при недостигнат мин. брой от 40 тур. и при 

записани не по-малко от 35 тур.: 55 лв.
градска такса в хотелите: 1 - 2 EUR на тур. 

на ден /заплаща се директно на рецепцията/

Предвидени хотели по тази програма: 

х-л AA Ciudad de Lleida by Silken 4* (www.aa-
hoteles.com/es/hotel-lleida/hotel-ciudad-de-
lleida/inicio) или подобен в Лерида, х-л Tres 
Reyes 4* (hotel3reyes.com/es) или подобен 
в Памплона, х-л Silken Ciudad de Vitoria 4* 
(www.hoteles-silken.com/es/hotel-ciudad-

vitoria) или подобен във Витория-Гастейс, х-л 
Sercotel Los Angeles 3* (www.hlosangeles.com) 

или подобен в Сантандер, х-л AC Marriott 
Oviedo Forum 4* (www.marriott.com/hotels/

travel/ovdfo-ac-hotel-oviedo-forum) или 
подобен в Овиедо, х-л Gran Hotel Los Abetos 

4* (www.granhotellosabetos.com) или подобен 
в Сантяго де Компостела, х-л Catalonia Plaza 
Mayor 4* (www.cataloniahotels.com/es) или 
подобен в Саламанка, х-л City House Florida 

Norte 4* (www.hotelfloridanorte.com) 
или подобен в Мадрид.
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катедралата на Сантяго де компостела
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дата на тръгване 
от 06 август до 14 aвгуст

9 дни / 7 нощувки
7 закуски

по маршрут
София - Лисабон - Кабо да Рока - Синтра - 

Кашкайш - Ещорил - Обидош - Назаре - 
Фатима - Баталя -  Коимбра - Фигейра да Фос 
- Авейро - Порто - Брага - Гимарайш - Томар - 

Лисабон - София 

крайна цена с включени летищни такси

 1795 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 27.12.2019 г.:  90 лв.

1 ден  София - лиСабон

Излитане в 20.50 ч. от летище София за 
лисабон с редовен директен полет на BULGARIA 
AIR. Кацане на летището в лисабон в 23.00 ч.  
добрЕ доШли в Португалия! Трансфер и 
настаняване в хотел в лисабон. нощувка.

2 ден  лиСабон

Закуска. Начало на туристическата програма в 
лисабон. Обиколката включва Парка Едуардо 
VII, Катедралата, булевард Либердаде, 
оживения площад Росио - истинският център на 
града, посещение на кулата Белем (UNESCO) и 
на Манастира Жеронимуш (UNESCO). Следобед 
свободно време за разходка из стария квартал 
Алфама, където можете да опитате местните 
специалитети, сред които „пастиш” или една 
от многобройните рецепти с бакалао/треска. 
нощувка.

фадо е музикален израз на душата 
на Лисабон. Думата Фадо идва от 

латинското „Фатум”, което означава 
„съдба”. Фрустрацията и фатализмът, 

които възникват в бедните предградия 
и в пристанищните райони, се отразяват 

в музика, пълна с меланхолия и 
носталгия. Фадо възниква през първата 

половина на XVIII в. В първия момент 
изглежда, че преоткриваме тангото 

поради същата страст, мъжественост и 
женско присъствие, но в същото време 
във Фадото тези елементи са смекчени, 

поради липсата на експресивна сила, 
типична за тангото. Именно затова 

Фадото е по-сдържано и по-интимно в 
действителност, „saudade”, както казват 

португалците. 
Фадото пее със съжаление за това, 

което си е отишло, за загубената 
империя, за страната, такава, каквато 
е трябвало да бъде, за човека, който е 
загубил своята слава. Това не е нищо 

повече от история за Лисабон, 
за помрачената душа на града, така 

добре възпята от великите поети Луиш 
ди Камоинш и Фернанду Песоа.

3 ден  лиСабон - кабо да рока 
- Синтра - каШкайШ - Ещорил

Закуска. Свободно време за разходка или по 
желание и срещу допълнително заплащане 
еднодневна екскурзия до кабо да рока, там 
където свършва земята и започва океана или 
това е най-западната точка на Европа. Тук 
можете да получите сертификат, който да 
удостовери, че сте били там. Спирка в отдавна 
предпочитаното място от португалските крале 
и английските благородници Синтра, който 
Лорд Байрон нарича „великолепният Еден”. 
Посещение на Националния Дворец Синтра 
(UNESCO). Следва разходка по криволичещите 
улички на красивия морски курорт и рибарско 
селище кашкайш, където ще има възможност 
и да се потопите във водите на Атлантическия 
океан. Минаване през Ещорил, където живее 
последните години от живота си Царица Йоана. 
Панорамно разглеждане на Казиното, неговите 
градини и на плажа Гиншу, популярен сред 
сърфистите с огромните си вълни. Връщане в 
лисабон. По желание и срещу допълнително 
заплащане посещение на фолклорно заведение 
(фадо) със спектакъл и с включена вечеря. 
нощувка.

4 ден  лиСабон - обидоШ - наЗарЕ 
- фатима - баталя - коимбра

Закуска. Отпътуване за коимбра. Първа спирка 
в обидош, който връща посетителите назад 
във времето със своя средновековен град, 
живописни улички и замък. Известен като градът 
на кралиците и като португалската столица на 
шоколада, тук можете да опитате ликьор от 
вишни, който се сервира в шоколадова чашка. 
Продължаване за най-известното в Португалия 
рибарско селище назаре, кацнало на скален 
корниз над океана. Там ви посрещат с бадемови 
сладки местните жени, облечени в поли от 
седем ката. Следваща спирка във фатима, 
едно от най-известните поклоннически места 
в Европа, свързано с чудотворното появяване 
на Света Богородица и нейните предсказания 
за бъдещето на света. Този ден няма да 
пропуснем да посетим и близко разположения 
манастир на доминиканците баталя (UNESCO) 
в едноименното селище, построен в чест на 
победата на португалците над кастилците през 
1385 г. Ще видите как оригиналният готически 
стил еволюира, повлиян от изкуството 
мануелин със сложна декорация, което се 
демонстрира от неговия шедьовър. Пристигане 
в коимбра. Настаняване в хотел. нощувка. 

5 ден  фигЕйра да фоС - авЕйро 
- Порто

Закуска. Туристическа програма в коимбра -  
най-старият университетски град в Португалия, 
с известната Библиотека, музикални традиции, 

Ôèãåéðà äà Ôîñ

Ëèñàáîí
ÅùîðèëÊàøêàéø

Êàáî äà Ðîêà
Ñèíòðà Ôàòèìà

ÏÎÐÒÓÃÀËÈß

Ãèìàðàéø
Áðàãà

ÏîðòîÀâåéðî Êîèìáðà

ÒîìàðÍàçàðå
Áàòàëÿ

Îáèäîø

 
П

О
РТ

УГ
А

Л
И

Я
Португалия - обиколЕн тур в Страната на фадото, откриватЕлитЕ и там, 
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църквата Санта Клара. Отпътуване за фигейра 
да фос - един от най-приятните курорти 
на Атлантическото крайбражие, популярен 
повече от един век заради широкия пясъчен 
плаж, казиното и големите пясъчни дюни. Тук 
групата ще има свободно време за къпане. 
Продължаване за авейро, разположен 
на множество канали и известен като 
„португалската Венеция”. Разходка из уютните 
площадчета и спокойни улички. Свободно 
време да направите снимки на цветните къщи, 
да опитате местните яйчени сладки „овос молес”, 
да се разходите из каналите с изрисуваните 
лодки „молисейрос”, използвани в миналото за 
събиране на водорасли. Пристигане вечерта в 
Порто. Настаняване в хотел. нощувка. 

Колкото по на север се отива, толкова повече 
се навлиза в царството на треската, на 

португалски „бакаляу”. Португалската нация 
е на първо място в Европа по консумация на 
риба. В местната кухня са застъпени пресни 
ципури, лавраци и сафриди, приготвени с 

малко подправки, печени картофи и обилно 
поляти с вино. Но кралицата в португалската 

кухня е треската - бакалао, която според 
португалците може да бъде приготвена  

по 365 начина за всеки ден от годината... 
Надяваме се да опитате тези традиционни 

рибни ястия в тази слънчева страна! 
Всеки похарчен цент си заслужава...

6 ден  Порто

Закуска. Начало на туристическата програма 
в Порто - разходка из историческия център 
(UNESCO) с неговите характерни къщи, чиито 
фасади са декорирани с керамичните плочки 
(азулежуш), Катедралата, моста Дон Луиш I, 
Рибейра - мястото, край устието на реката, 
където се е родил града. Възможност за 
посещение на изба за портвайн с дегустация. 
По желание разходка с корабче по р. Доуро. 
Свободно време. нощувка. 

7 ден  Порто - брага - гимарайШ 
- Порто

Закуска. Свободно време или по желание 
екскурзия до брага и гимарайш. Отпътуване 
за брага - „Рим на Португалия”, град, горд 
със своите архитектурни съкровища и 
религиозен дух, който се чувства навсякъде с 
многобройните параклиси и църкви. Тук можете 
да опитате типичното ястие, състоящо се от 
пържена риба треска, гарнирана с карамфил, 
лаврово дърво и придружена с царевечен 
хляб. Следва гимарайш (UNESCO) - люлката 
на португалската нация, родното място на 
Алфонсо Хенрике, първият крал на Португалия. 

Разположен в подножието на няколко планини, 
първата столица на Португалия е съхранила в 
сърцето си средновековната атмосфера. През 
първата половина на м. август е празникът 
на града и в града кипят много фиести, т.н. 
„Гуалтерианас”, посветени на патрона на града 
Св. Гуалтер. Връщане в Порто. нощувка. 

8 ден  Порто - томар - лиСабон 
- София

Закуска. Отпътуване за томар - градът на 
рицарите тамплиери, който притежава 
необикновено очарование, дължащо се на 
неговото артистично и културно богатство. 
Заслужава си да бъде посетен манастирът с  
неговите архитектурни детайли и особености, 
свързани с тамплиерите. Трансфер до летището 
в лисабон и излитане след полунощ в 00.05 ч.

9 ден  София
  
Кацане на летище София в 05.55 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR 
за полет София - Лисабон - София

летищни такси
1 бр регистриран багаж до 23 кг и 1 бр 

ръчен багаж до 10 кг с размери 55х40х23 см
7 нощувки със закуски в хотели 4*, от 

които: 3 - в Лисабон, 1 - в Коимбра, 3 - в Порто
транспорт с автобус по време на 

туристическата обиколка
трансфер летище - хотел - летище
туристическа програма - посещение 
на Лисабон, Обидош, Назаре, Баталя, 

Коимбра, Авейро, Порто, Фатима, Томар
мед. застраховка с покритие 5 000 EUR 

водач от агенцията 
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. в стая: 250 лв.
3-ти възр. на доп. легло: 160 лв. 

доплащания за:
единична стая: 675 лв.

круиз по р. Доуро: ~10-12 EUR 
(заплаща се на място)

посещение на изба за вино портвайн с 
дегустация: ~10-12 EUR (заплаща се на място)

градска такса в хотелите 
/заплаща се на рецепцията на хотела/
бакшиши за шофьор и екскурзовод
слушалки по време тур. обиколки на 
Лисабон и Порто: 2 EUR на тур. на ден
екскурзия до Кабо да Рока, Синтра, 

Кашкайш, Ещорил: 47 EUR при мин. 20 тур.
екскурзия до Брага и Гимарайш: 35 EUR 

при мин. 20 тур. 
вечеря в фолклорно заведение (Фадо) 

със спектакъл: 55 EUR с включен трансфер
/екскурзиите и вечерята Фадо се заявяват 

предварително и заплащат с основния пакет, 
включват транспорт и водач, входните такси 
и слушалки се заплащат отделно и на място/.

 Примерни хотели ползвани програмата: 

хотел HG Fenix Urban 4* 
(www.hfhotels.com/hoteis/hf-fenix-urban-pt) 
или подобен в Лисабон, хотел Tryp Coimbra 

4* (www.melia.com/en/hotels/portugal/
coimbra/tryp-coimbra-hotel/index.html) или 
подобен в Коимбра, хотел HF Ipanema Porto 
4* (www.hfhotels.com/hotels-en/hf-ipanema-

porto-en) или подобен в Порто.
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Скандинавия - 
За ваШа информация

Практически съвети (препоръки), които биха направили 
пътуването по-удобно и по-комфортно:

По време на пътуването по фиордите ще Ви бъдат необходими 
връхна дреха (яке), дъждобран и затворени обувки. 
Препоръчително е да разполагате с по-малка пътна чанта 
или куфар, в който ще вземете най-необходимите Ви вещи за 
двудневното пътуване с ферибот (Стокхолм - Хелзинки). Това се 
налага поради факта, че няма да имате достъп до останалата част 
от багажа си. 
Новите правила за тежестта на автобусите при преминаване през 
скандинавските страни налагат да ограничим килограмите на 
личния ви багаж до 25 кг. на турист.
Моля, имайте предвид, че водата във всички скандинавски страни 
е питейна, в автобуса се продава българска минерална вода на 
приемлива цена, поради което не е необходимо запасяване с 
вода от България.

информация за паричните единици 
на посещаваните страни:

дания: DKK (датска крона): 10 DKK = ~2.62 лв.
Швеция: SEK (шведска крона): 10 SEK = ~1.84 лв.
норвегия: NOK (норвежка крона): 10 NOK = ~1.92 лв.

Препоръчваме ви предварително да си обмените в българия 
необходимите парични средства за различните страни. курсът е 
по-изгоден, а и спестявате време.

кратко описание на кораба

На борда на елегантния кораб на фериботната компания TALLINK 
SILJA LINE ще имате възможност да направите едно интересно 
пътуване между Стокхолм и Хелзинки, да се докоснете до 
колоритната атмосфера и да се разходите под стъкления покрив 
на дългата 142 метра корабна галерия, от двете страни на която 
има магазини, кафенета и ресторанти. На разположение на гостите 
са конферентна зала, детски кът, нощен клуб, дискотека, казино, 
спа-център, сауна, джакузи и басейни, а между отделните нива 
има удобни асансьори. На кораба има 896 каюти с общ капацитет 
2852 пасажери, като всяка каюта разполага с гардероб, климатик, 
радио, собствен санитарен възел с баня и сешоар. Всичко това, 
съчетано с професионалното обслужване на любезния персонал, 
е отлична предпоставка за едно изживяване, което ще Ви остави 
приятни спомени.
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дата на тръгване 
от 17 юли до 27 юли

11 дни / 8 нощувки в хотели
/ 2 - в каюта на ферибот

10 закуски
по маршрут

София - Виена - Копенхаген - Малмьо - автобус 
- Гренна - Стокхолм - ферибот TALLINK SILJA 

LINE - Хелзинки - ферибот TALLINK SILJA 
LINE - Стокхолм - Осло - автобус и ферибот 
- Зьогнефиорд - Берген - Осло - Гьотеборг - 

Хелзингборг - ферибот - Хелзингьор - Кронборг 
- Копенхаген - Франкфурт - София

крайна цена с включени летищни такси

2675 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 20.12.2019 г.:  100 лв.

1 ден  София - виЕна - коПЕнхагЕн

Полет на AUSTRIAN AIRLINES в 13.35 ч. от 
София за виена. Кацане в 14.10 ч. Полет за 
копенхаген в 17.35 ч. Кацане в 19.20 ч. Трансфер 
и настаняване в хотел. нощувка. 

2 ден  коПЕнхагЕн - малмьо

Закуска. Освобождаване на стаите до 11.00 ч.  
/можете да оставите куфарите си в багажното 
отделение на хотела/. Свободно време. Вечерта 
към 21.00 ч. присъединяване към групата и 
отпътуване с автобус за малмьо, преминавайки 
по моста „чудо“ с дължина 16 км, свързващ 
Дания и Швеция. Пристигане и настаняване в 
хотел в малмьо. нощувка.

3 ден  малмьо - грЕнна - Стокхолм

Закуска. Разглеждане на града - музей малмьо 
- сградата на Кметството и площада Стор-торгет. 
Отпътуване за Стокхолм с попътна спирка 
за почивка в гренна - селище, живописно 

разположено на брега на езерото Ветерн, 
запазило старинни традиции за производство 
на захарни изделия. Пристигане в Стокхолм, 
кацнал върху 14 острова на езерото Меларен, 
което маркира началото на архипелаг от 24 000 
острова. Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден  Стокхолм - ферибот - хЕлЗинки

Закуска. Туристическа програма в Стокхолм 
- старата част на града, Музея Ваза, съхранил 
възстановен кораб и Скансен - най-големия 
етнографски музей на открито в Швеция. 
По желание разходка с корабче по каналите 
на града. В 17.00 ч. отпътуване с ферибот за 
финландия. нощувка във външна каюта с 
прозорец.

5 ден  хЕлЗинки - ферибот - Стокхолм

Закуска на кораба. Пристигане във 
финландската столица хелзинки, чиито жители 
са известни като едни от най-образованите, 
най-добре облечените и най-добре живеещите 
в света. По време на туристическата програма 
ше видите сградата на Финския парламент 
и Руската православна катедрала. Свободно 
време. В 17.00 ч. - отпътуване с ферибот 
обратно за Швеция. нощувка във външна каюта 
с прозорец.

6 ден  Стокхолм - оСло

Закуска на кораба. Пристигане сутринта 
в Стокхолм. Време за разходка до обяд. 
Продължаване за норвежката столица осло. 
Настаняване в хотел в района. нощувка.

7 ден  оСло - екскурзия с автобус и 
ферибот до ЗьогнЕфиорд - бЕргЕн

Закуска /сух пакет/. Рано сутринта отпътуване 
с автобус за вълнуваща еднодневна екскурзия 
до Зьогнефиорд /включена в пакетната цена/ 
- най-дългия фиорд в Норвегия. Пътуването 
е с ферибот по тесните ръкави на фиорда, 
което ще ви предложи спиращи дъха гледки 
- величествени планински масиви и стръмни 
зелени склонове. Продължаване в посока на 
втория по големина град в Норвегия - берген. 
Настаняване в хотел. нощувка.

8 ден  бЕргЕн - оСло

Закуска. Начало на туристическа обиколка в 
центъра на берген, която включва квартала на 
немските търговци Бриген, известен с дървените 
си къщи, рибния пазар, както и крепостта 
Бергенхус. Свободно време за разходка или по 
желание изкачване с железницата Фльойбанен 
до връх Флойен, откъдето се разкрива 
прекрасна гледка към намиращия се в ниското 
град. В ранния следобед отпътуване за осло. 
Настаняване в хотел в района. нощувка.

9 ден  оСло - гьотЕборг

Закуска. Туристическа програма в осло - 
сградата на Кметството, главната улица на 
града Карл Йохангате, отвеждаща до Кралския 
дворец. Свободно време с възможност за 
посещение на музея на викингите, музея Кон-
Тики и музея Фрам. В 16.00 ч. - отпътуване за 
втория по големина град на Швеция - гьотеборг. 
Настаняване в хотел. нощувка.

10 ден  хЕлЗингборг - ферибот 
- хЕлЗингьор - кронборг - коПЕнхагЕн

Закуска. Разглеждане на забележителностите 
на гьотеборг, наричан „врата към северна 
Европа“. Особено очарование му придават 
многото канали, паркове и цветни градини. 
Отпътуване за шведския град хелзингборг 
- модерен град с древна история. Символът 
на града е високата кула Кернан (ХI в.), един 
от най-важните средновековни паметници в 
Швеция, с чудесна гледка към цялата местност. 
Кратка туристическа програма и преминаване с 
ферибот на датска територия при хелзингьор. 
Продължаване за копенхаген с попътно 
разглеждане на замъка на Хамлет в кронборг. 
Пристигане в датската столица. Настаняване 
в хотел. При възможност - вечерна разходка с 
корабче по каналите на града или посещение 
на увеселителния парк Тиволи. нощувка.

11 ден  коПЕнхагЕн - франкфурт - 
София

Закуска. Туристическа програма в датската 
столица - „Малката русалка“, мълчаливо 
приседнала, сякаш току-що излязла от 
приказката на Ханс Кристиан Андерсен, 
фонтанът Гефион, Кралския дворец, 
Националният музей, дворецът Кристиансборг, 
приютил Датският парламент, Старата 
фондова борса, Кралският театър. Трансфер 
хотел - летище. Следобед - редовен полет на 
LUFTHANSA в 14.55 ч. за франкфурт. Кацане  
в 16.25 ч. Полет за София в 19:15 ч. Кацане в 
22.25 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет за полет София - Виена - 

Копенхаген - Франкфурт - София 
на AUSTRIAN AIRLINES/LUFTHANSA

летищни такси
8 нощувки със закуски в хотели, 

от които: 2 - в Копенхаген в х-л 3*, 1 - в 
Малмьо в х-л 4*, 1 - в Стокхолм в х-л 4*, 2 - в 
околностите на Осло в х-л 4*, 1 - в Берген в 

х-л 3*, 1 - в Гьотеборг/околности в х-л 3*
 2 нощувки със закуски във външна каюта 
с прозорец за 4-ма на ферибота Стокхолм 
- Хелзинки - Стокхолм с компания TALLINK 

SILJA LINE
транспорт с автобус по време на тур. обиколка

фериботни такси на предвидените 
пътувания с ферибот

екск. с автобус и ферибот до Зьогнефиорд
трансфер летище - хотел - летище
туристическа програма на бълг. език

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 

8 тур. за самолетен вариант, 40 тур. - общо за самолетен  
и автобусен вариант

намаления за:
дете до 12 год. с 2-ма възр. на доп. легло: 230 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 160 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

12 лв., над 65 г.: 24 лв., над 75 г.: 48 лв.
единична стая: 675 лв.

ползване на каюта за 2-ма: 215 лв. на 
тур. общо в двете посоки (заявява се при 
сключването на договора за тур. пакет)
бакшиши за шофьор и екскурзовод
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Скандинавия СъС СамолЕт! чЕтиритЕ СкандинавСки Столици и фиордитЕ: 
Стокхолм - хЕлЗинки - оСло - коПЕнхагЕн и гьотЕборг, малмьо, хЕлЗингборг, кронборг
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дата на тръгване 
от 07 юли до 14 юли

8 дни / 7 нощувки
7 закуски

по маршрут
София - Виена - Осло - Гейло - Хардангерфиорд 

- Берген - Гудванген - Зьогнефиорд - Флам 
- Фиорланд - Бриксдалбреен - Нордфиорд 
- Гайрангерфиорд - Олесун - Лилехамер - 

Ослофиорд - Виена - София

крайна цена с включени летищни такси

2395 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 19.12.2019 г.:  100 лв.

1 ден  София - виЕна - оСло - гЕйло

Отпътуване в 07.25 ч. от летище София с полет 
на AUSTRALIAN AIRLINES за осло. Транзитно 
кацане във виена в 08.05 ч. и полет за осло 
в 10.25 ч. Кацане на летище Гардермоен в 
12.40 ч. Отпътуване с автобус в посока гейло. 
Пристигане и разходка из един от най-старите и  
най-реномирани ски курорти в страната. 
Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден  гЕйло - хардангЕрфиорд 
- бЕргЕн

Закуска. Отпътуване от хотела. Оттук до 
следващата спирка пътят минава през 
една от най-впечатляващите области на 
Норвегия - паркът Хардангервида. Резултат 
от бурните климатични промени, настъпили 
през последната ледникова епоха, платото 
е изпъстрено с циркусови езера и моренети, 
които придават на пейзажа един наистина 
неповторим облик. Част от територията на 
платото е заета и от ледниците Фолгефона 
и Йекулен. Програмата предвижда и кратка 
спирка край един от най-високите водопади 
в страната, чиито води падат от височина 
над 180 м. Следва пътуване по бреговете на 
фиорда хардангер, наслаждавайки се на 
гледките, и преминаване през най-дългия 
висящ мост над него. По обяд - пристигане във 
втория по големина град на Норвегия - берген. 
Създаден още през XI в. от Олаф Кире, градът 
се разраства и през XIV в. е най-значимият 
търговски център на територията на Норвегия. 
Силно влияние върху развитието на града 
оказват представителите на ханзейската 
търговска организация, чийто квартал и до 
ден днешен е съхранил старинния си облик. 
Днес, заради своето живописно и ключово 
местоположение в близост до най-големите 
фиорди в страната, берген е туристически 
център, посещаван от хиляди туристи. Начало 
на туристическа обиколка в центъра на града, 
която включва квартала на немските търговци 
Бриген, известен с дървените си къщи, рибния 
пазар, както и крепостта Бергенхус. Свободно 
време за разходка или по желание изкачване 

с железницата Фльойбанен до връх Флойен, 
откъдето се разкрива прекрасна гледка 
към намиращия се в ниското град /срещу 
допълнително заплащане/. Настаняване в 
хотел. нощувка.

3 ден  бЕргЕн - гудвангЕн - ферибот - 
флам (флам Експрес) - фиорланд

Закуска. Отпътуване към селището гудванген, 
сгушено в самия край на неройфиорд - най-
тесния ръкав на Зьогнефиорд. Тук започва 
вълнуващо пътуване с ферибот по най-тесните 
ръкави на най-дългия и дълбок фиорд в 
Норвегия - Зьогнефиорд. Този двучасов круиз 
предлага спиращи дъха гледки - величествени 
планински масиви и стръмни зелени склонове, 
сякаш изскачащи от водната повърхност. 
Пътуването несъмнено се превръща в един 
от незабравимите мигове в живота на всеки, 
посетил фиорда. Корабчето акостира в района 
на селището флам. Незабравимите мигове 
в земята на фиордите продължават със 
запомнящо се пътуване с една от най-красивите 
железници в Европа /срещу допълнително 
заплащане/. Фламската железница отвежда 
до някои от най-красивите кътчета в Норвегия. 
Великолепни водопади, бурни планински 
реки, снежни върхове и дълбоки пропасти са 
само част от приказните гледки, покрай които 
преминава трасето. След връщане във Флам, 
продължаване в посока фиорланд, разположен 
на един от ръкавите на най-дългия и най-
дълбок фиорд в Норвегия. Настаняване в хотел 
в района. нощувка.

4 ден  фиорланд - ледникът 
брикСдал - нордфиорд

Закуска. Отпътуване на север в посока 
нордфиорд. Пътят минава през идилични и 
живописни местности, и предоставя спиращи 
дъха гледки. Недалеч от пътя остава най-
големият ледник в Европа - Йостедалсбреен, а 
програмата предвижда спирка и кратка разходка 
за снимки в района на ледника бриксдал. 
Настаняване в хотел в района на нордфиорд. 
нощувка.

5 ден  гайрангЕрфиорд - олЕСун 
(1.5 час круиз по фиорда)

Закуска. Отпътуване в посока гайрангерфиорд 
По желание круиз по водите на най-красивия от 
всички норвежки фиорди гайрангер (UNESCO). 
Круизът отвежда до най-внушителните части 
на фиорда, където отвесни скали от тъмен 
кварц се издигат на височини от над 1 000 м. 
По склоновете на тези скални колоси  се спускат 
великолепни водопади, от които най-известни 
са Седемте сестри и Булчинския воал. След 
круиза - отпътуване към олесун. Несъмнено 
олесун е един от най-красивите и впечатляващи 
градове в Норвегия. Изграден върху седем 
острова, градът впечатлява със своята 
архитектура в стил Ар Нуво, която съществува в 
хармония с изумителната природна красота на 
пейзажа. Разходка в града. Настаняване в хотел. 
нощувка.

6 ден  олЕСун - лилЕхамЕр 
- оСлофиорд

Закуска. Отпътуване в посока лилехамер и 
спирка за разходка в олимпийската столица. 
Продължаване за ослофиорд. Настаняване в 
хотел. нощувка.

7 ден  оСло
Закуска. Начало на обиколка на норвежката 
столица осло, включваща сградата на 
Кметството, Операта, Националния театър, 
главната улица на града Карл Йохангате, 
отвеждаща до Кралския дворец. Посещение 
на най-известния парк в норвежката столица - 
Фрогнер парк, известен най-вече с поместените 
в него над 220 скулптури, дело на един от 
най-прочутите творци на Норвегия - Густав 
Вигеланд. Скулпторите от гранит и бронз 
оформят ансамбъл, пресъздаващ основни 
моменти от човешкия живот. Следваща спирка 
- на полуостров Бигдьой, известен като един 
от най-скъпите жилищни райони в Осло и с 
многото си музеи. Възможност за посещение на 
музеите Фрам, Контики и Музея на викингите. 
Връщане в хотел. нощувка.

8 ден  оСло - виЕна - София

Закуска. Трансфер до летището в осло. Полет 
на AUSTRIAN AIRLINES в 13.55 ч. за София през 
виена. Кацане във Виена в 16.15 ч. Излитане в 
20.25 ч. Кацане на аерогара София в 23.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на AUSTRIAN AIRLINES
летищни такси /120 ЕUR към 25.10.2019 г./

1 бр чекиран багаж до 23 кг 
и 1 бр ръчен до 8 кг - 55х40х23 см 

7 нощувки със закуски в хотели 3*, 
от които: 1 - в Гейло, 1 - в района на Берген, 

1 - в Фиорланд, 1 - в района Нордфиорд, 
1 - в Олесун, 2 - в района на Ослофиорд

билет за круиз по водите на Зьогнефиорд
транспорт с автобуст по време на 

туристическата обиколка
 туристическа програма на бълг. език

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30

намаления за:
дете до 11.99 год. с 2-ма възр. в стая: 200 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 150 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

 10 лв., над 65 г.: 15 лв., над 70 г.: 20 лв.
единична стая: 595 лв.

при недостигнат мин. брой от 30 тур. 
и при записани не по-малко от 25 тур.: 95 лв.
билет за влака Флам експрес: 145 лв.

/изисква се предварителна резервация и 
плащане с основния пакет/
билет за круиз по водите на 

Гайрангерфиорд: 95 лв. /изисква се 
предварителна резервация и плащане с 

основния пакет/
двупосочен билет за железницата 

Фльойбанен до връх Флойен: ~110 NOK 
/заплаща се на място/
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ПрЕлЕСтитЕ на норвЕгия - 
нЕЗабравимо ПътуванЕ СрЕд норвЕжкитЕ фиорди

берген
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дата на тръгване 
от 20 август до 27 август

8 дни / 6 нощувки 
6 закуски, 5 вечери

по маршрут
София - Франкфурт - Рейкявик - Боргарнес 

- Скагафиорд - Акурейри - Годафос - Миватн 
- Егилстадир - Брейдалсвик - Йокулсарлон 
- Скафтафел - Нупар - Скогафос - Селфос 
- Гълфос - Гейсир - Тингвелир - Рейкявик - 

Франкфурт - София

крайнa ценa с включени летищни такси

 5195 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 11.01.2020 г.:  170 лв.

обиколЕн тур на иСландия С водач 
на българСки ЕЗик

1 ден  София - франкфурт - рЕйкявик
Полет на LUFTFANSA за франкфурт в  
06.30 ч. Кацане в 07.55 ч. Полет за рейкявик 
в 11.20 ч. Пристигане на летище Кефлавик в 
13.00 ч. Посрещане, трансфер и настаняване в 
хотел. Вечерна разходка в рейкявик и първи 
впечатления. нощувка.

2 ден  рЕйкявик - боргарнЕС 
- Скагафиорд - акурЕйри

Закуска. Отпътуване към тунела Хвалфьорд 
към северната част на страната и живописния 
район на Боргарнес и Скагафиорд - долината 
на конете. Плавно издигащите се хълмове в 
района сякаш се сливат с необятната морска 
шир. Посещение на фермата - музей Глаумбер 
/входната такса е включена/, която се състои 
от характерните за страната торфени сгради, 
построени през XVIII и XIX в. Оттам маршрутът 
продължава в посока северната столица 
на Исландия - град акурейри. Намиращ се 
точно под северния полярен кръг, Акурейри 
е разположен на бреговете на голям фиорд. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

3 ден  акурЕйри - годафоС - миватн 
- акурЕйри 

Закуска. Отпътуване за района на Годафос или 
Водопада на боговете. Висок 12 м и широк 30 м,  
той е една от най-известните туристически 
атракции в страната. Името на водопадa 
идва от времето, когато езическата религия в 
Исландия отстъпва място на християнството, а 
Торгир Торкелсон хвърля статуите на старите 

богове във водите на водопада. Екскурзията 
продължава с преминаване през лавовите 
полета на Димуборгир. Районът на тъмните 
крепости, както може да се преведе името на 
български, впечатлява със своите причудливи 
формирования от вулканична скала. 
Маршрутът продължава в посока езерото 
Миватн, заобиколено от вулканичен пейзаж, 
псевдократери, базалтови колони, кипяща сяра 
и издигащи се във въздуха парни стълбове. 
Програмата предвижда и свободно време за 
желащите да се потопят в топлите геотермални 
извори в езерото Ярдбодин /входната такса не 
е включена/, известно като Синята лагуна на 
Севера, където има възможност и за обяд. По 
желание и срещу допълнително заплащане, 
вечерна разходка с корабче с цел наблюдение 
на китове /изисква се предварителна 
резервация/. вечеря. нощувка.

4 ден  акурЕйри - дЕтифоС 
- ЕгилСтадир - брЕйдалСвик

Закуска. Денят започва с посещение на един от 
най-могъщите водопади в Европа - Детифос, 
който със своите 45 м височина представлява 
една грандиозна гледка, която за дълго ще 
остане в съзнанието на всеки посетител. След 
посещението на водопада, пътят продължава 
към град Егилстадир и района на рядко 
населените източни фиорди, който е известен 
със своята природна красота и малките 
китни селища, сгушени в подножието на 
красиви възвишения. Настаняване в хотел в 
брейдалсвик. вечеря. нощувка.

5 ден  брЕйдалСвик - йокулСарлон 
- СкафтафЕл - нуПар 

Закуска. Отпътуване към ледниковата 
лагуна йокулсарлон, уникално природно 
формирование, което няма аналог в света. По 
желание и срещу допълнително заплащане 
може да се насладите на круиз по водите на 
езерото, като амфибия ще ви отведе между 
плаващите ледени късове. След незабравимата 
разходка, с автобус ще отидем до Националния 
парк Скафтафел - зелен оазис на склоновете на 
планината Йоревайокутъл, откъдето се вижда 
най-големия ледник в Европа - Ватнайокул, 
чиито ледове покриват няколко вулканични 
кратера, включително и най-високата точка на 
страната. Настаняване в хотел в нупар. вечеря. 
нощувка.

6 ден  нуПар - СкогафоС - СЕлфоС

Закуска. Отпътуване от хотела като пътят ни 
отвежда през необятните лавови полета на 
Елдраун и Мирдалсандур. Първа спирка за деня 
е плажът Рейнисфяра, известен с колонията 
от тъпоклюни кайри - причудливите скални 

формирования и пещери. Оттам програмата 
продължава със следваща спирка на основната 
атракция за деня - красивите водопади Скогафос 
и Селяландсфос. Програмата предвижда и 
посещение на Лава център /входната такса е 
включена/, където групата ще научи повече за 
вулканичната активност на острова и историята 
на най-големите вулканични изригвания в 
Исландия и света. Отпътуване за Селфос. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

7 ден  СЕлфоС - гълфоС - гЕйСир 
- тингвЕлир - рЕйкявик 

Закуска. Отпътуване за гълфос. В страната 
си, изпълнена с природни красоти и чудеса, 
самите исландци поставят Златния водопад 
на едно от първите места по красота. Особено 
впечатляващ е той при залез, когато лъчите 
на спускащото се слънце обагрят в златисти 
цветове спускащата се от 35 метра водна 
каскада. Програмата продължава с прочутата 
долина на гейзерите, където групата ще 
посети легендарния „Гейсир”, описан още 
през XIII в. За него се казва, че мощните му 
изригвания са разтърсвали земята на голямо 
отстояние от самия гейзер. Днес Гейсир е почти 
затихнал, затова групата ще посети Строхкюр, 
който бълва водни стълбове на всеки 5 мин. 
След долината на гейзерите, маршрутът 
отвежда групата до долината тингвелир 
(UNESCO), където за първи път през Х в.  
е събран Парламентът на Исландия. Тук също 
ще се види мястото, на което европейската 
и северно-американската тектонични плочи 
се срещат. Силфра, границата между двата 
контитнента се намира под водите на езерото 
Тингвалаватн, превърнало се в популярно място 
за гмуркачи от цял свят. Отпътуване за летище 
Кефлавик в рейкявик. Полет за франкфурт в 
00.25 ч.  

8 ден  франкфурт - София
Кацане във франкфурт в 05.50 ч. Следващ 
полет за София в 10.25 ч. Кацане на аерогара 
София в 13.35 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на LUFTHANSA 

летищни такси /95 EUR към 20.11.2019 г./
 1 бр чекиран багаж до 20 кг, 1 бр ръчен 

багаж до 8 кг
6 нощувки със закуски, от които: 

1 - в Рейкявик в х-л 3*/4*, 2 - в Акурейри 
в х-л 3*, 1 - в Брейдалсвик в х-л 3*, 

1 - в Нупар в х-л 3*, 1 - в Селфос в х-л 3*/4*
5 вечери

трансфери и транспорт по програмата 
с климатизиран автобус/мини бус 

местен екскурзовод на английски език
тур. програма с превод от водача на групата
входни такси за музея Глаумбер и Лава 

център
слушалки по време на цялото пътуване

водач-преводач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 20

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

12 лв., над 65 г.: 24 лв., над 75 г.: 48 лв.
единична стая: 1145 лв.

круиз за наблюдение на китове от
 градчето Акурейри: 90 EUR

вход за баните в района на езерото 
Ярдбодин: 50 EUR

тур с амфибия по водите на ледената 
лагуна: 58 EUR 

/доп. мероприятия се заявят предварително 
и се заплащат с основния пакет/

бакшиши за шофьори и екскурзоводи: 45 EUR
(заплащат се на място) 

при недостигнат мин.брой от 20 тур. и при 
записани не по-малко от 15 тур.: 230 EUR
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иСландия - 
ЗЕмя на Природни чудЕСа
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дати на тръгване 
от 27 юли до 02 август
от 31 юли до 06 август

7 дни / 6 нощувки
6 закуски

по маршрут
София - Франкфурт - Кобленц - Кьолн - 

долината на р. Рейн - Манхайм- Хайделберг 
- Боденско езеро - о-в Майнау - Баварските 
замъци - Мюнхен - Блед - Любляна - София

крайна цена с включени летищни такси

1075 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 17.01.2020 г.:  60 лв.

1 ден  София - франкфурт

Полет с BULGARIA AIR до франкфурт в 15.30 ч.  
Кацане в 17.30 ч. Трансфер и настаняване в 
хотел. Вечерта - присъединяване към основната 
група. нощувка.

2 ден  франкфурт - коблЕнц - кьолн

Закуска. В 08.15 ч. - качване на багажа в 
автобуса. В 08.30 ч. - отпътуване от хотела. 
Туристическа програма във франкфурт, 
включваща посещение на Стария град с 
Катедралата и къщата на Гьоте. Отпътуване за 
Кьолн с попътна спирка в кобленц. Мястото, 
откъдето се открива панорама към Стария град, 
е точката, където двете реки - Рейн и Мозел се 
сливат, известна като „ъгъла на Германия”, там 
се издига и величествената статуя на Вилхелм 
I. Пристигане в най-големия град в района на 
Рейн. Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  кьолн - долината на р. рейн -
манхайм

Закуска. Разглеждане на известната Кьолнска 
Катедрала (UNESCO). По желание, посещение на 
музея Лудвиг с една от най-големите колекции 
в света на Пикасо. Отпътуване за живописната 
долина на река Рейн, простираща се от Кобленц 
до Майнц. Следва прекрасна екскурзия с кораб 
по поречието на р. Рейн (продълж. ~2.45 ч.)  
с незабравими гледки към стръмни хълмове, 
покрити с лозя, прорязани от виещата се река, 
малки градчета, чиито имена са синоними на 
най-добрите немски вина. Тук ще откриете 
драматичната Лорелай, легендарната скала, от 
която сирена примамвала мъжете към тяхната 
гибел. Продължаване за манхайм, разположен 
на точката, в която се сливат двете реки Мозел 
и Рейн. Самият град е по своему мрежа от 
пресичащи се улици без имена, само с букви. 
Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден  манхайм - хайдЕлбЕрг - 
бодЕнСко ЕЗЕро - о-в майнау

Закуска. Отпътуване за хайделберг, известен с 
най-стария университет в Германия. Пристигане 
и начало на туристическата обиколка, която 
започва от Марктплац пред сградата на 
Кметството. Разглеждане на града, спасил 
се от въздушните атаки по време на Втората 
световна война и запазил непокътнати сгради 
от Средновековието и ранния Ренесанс. 
Посещение на замъка Хайделберг - една от 
най-красивите готическо-ренесансови сгради 
в Германия. Отпътуване за боденското езеро. 
Пристигане в красивото селище меерсбург, 
разположено на самото езеро Констанц (или 
Боденско езеро) с терасовидно разположени 
улици и средновековна атмосфера, а оттам с 
ферибот се отпътува за селището констанц. 
Разглеждане на неговата готическа катедрала. 
Продължаване с автобус за майнау. 
Неслучайно Майнау, със своите прекрасни 
градини и колекция от пеперуди, е известен 
като “Островът на цветята”.  Настаняване в хотел 
в района. нощувка.

5 ден  баварСкитЕ Замъци - мюнхЕн

Закуска. Отпътуване за най-известните замъци 
на Бавария. Посещение на замъка нойшванщайн 
- едно изключително стойностно, фантастично 
и романтично творение в неоготически стил, 
построено през 1886 г. по нареждане на Лудвиг 
II Баварски, една негова вманиачена идея за 
творчество, превърнала интериора на повечето 
зали в копия на сцени от опери на Вагнер. 
Следват замъците хоеншвангау (разглеждане 

отвън) и линдерхоф - фантастична сграда 
в стил барок - рококо, построена през 1870-
74 г. от романтичния баварски владетел 
Лудвиг II. Интериорът е призрачен, но по-
интересни са градините, украсени със статуи, 
малки параклиси, фонтани, водни каскади. 
Продължаване за мюнхен. Настаняване в хотел. 
нощувка.

6 ден  мюнхЕн - блЕд - любляна
Закуска. Отпътуване за най-известния в 
Словения курорт блед - перлата на Алпийския 
регион с изумрудено зеленото езеро. 
Разглеждане на средновековния замък Блед  
/XI в./, разположен на скала, надвесила се над 
езерото. Продължаване за любляна - разходка в 
центъра на града. Настаняване в хотел в района.  
нощувка.

6 ден  любляна - София
Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около полунощ.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR с 

летищни такси за полет София - Франкфурт 
1 бр чекиран багаж до 23 кг и 1 бр ръчен 

багаж до 10 кг с размери 55х40х25см
транспорт с автобус по време на 

туристическата програма
трансфер летище - хотел

6 нощувки със закуски, от които: 
1 - във Франкфурт в х-л 3*, 1 - в Кьолн в х-л 3*, 

1 - в Манхайм в х-л 4*, 1 - в района на Боденско 
езеро в х-л 3*, 1 - в района на Мюнхен в х-л 3*, 

1 - в Любляна/околности в х-л 3*
такса за ферибот Меерсбург - Констанц
туристическа програма на бълг. език

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 

10 тур. за самолетен вариант, 
40 тур. - общо за самолетен и автобусен вариант. 

Забележка: самолетният вариант се осъществява 
само при провеждане на автобусната програма.

намаление за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 90 лв.

3-ти възр.: 30 лв.

доплащане за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

8 лв., над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв. 
единична стая: 295 лв.

 корабче по р. Рейн: ~20 EUR за група 
от мин. 20 тур.

градска такса в хотелите: ~1.5-2 EUR на тур. 
на ден (заплаща се директно на рецепцията)

гЕрмания - долината на рЕка рЕйн
комбинирана ЕкСкурЗия СъС СамолЕт, автобуС и фЕрибот
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дата на тръгване 
от 17 юли до 23 юли

7 дни / 6 нощувки
6 закуски

по маршрут
София - Берлин - Потсдам - Лайпциг - Кобург 
- Бамберг - Вюрцбург - Ротербург на Таубер - 

Динкелсбюл - Ландсхут - Замъка Херенхимзее 
- Блед - Кран - София 

крайна цена с включени летищни такси

 985 лв.
комбинирана ЕкСкурЗия 

СамолЕт и автобуС

1 ден  София - бЕрлин

Среща на летище София и полет на BULGARIA 
AIR за берлин в 06.00 ч. Кацане в 07.10 ч. и 
начало на туристическата програма в града. 
Въпреки сравнително кратката си история,  
градът израства и се налага като столица 
на кралство Прусия, а след 1871 г. и като 
столица на обединена Германия. берлин има 
бурна и турбулентна история, което личи от 
множеството културно-исторически паметници, 
запазени или възстановени след войната. 
Той е една пъстра културна сцена, множество 
музеи, ценни паметници на архитектурата, 
гастрономически наслади и оживен нощен 
живот, които привличат в града туристи от цял 
свят. Това е градът на вече несъществуващата 
„Берлинска стена” и на внушителната 
Бранденбургска врата. Разглеждане на 
историческия център със сградата на Райхстага, 
красивите площади Жендарменмаркт и 
Александерплац. По желание посещение на 
известния Пергамонмузеум. Свободно време за 
разходка и обяд. Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден  бЕрлин - ПотСдам - лайПциг
 
Закуска. Отпътуване за Потсдам - лятната 
резиденция на владетелите от династията 
Хоенцолерн и туристическа програма в града, 
която включва сградата на Старото Кметство 
и Университета, Бранденбургската врата и 
църквата Св. Николай. Обиколката продължава 
с посещение на Сансуси. Дворецът, известен като 
един от най-изящните в Германия, е творение на 
Георг фон Кнобелсдорф и е построен по заповед 
на Фридрих Велики. След построяването си 
той бързо придобива славата на един от най-
красивите и пищни дворци в Европа. Любимо 
място за отдих на великия пруски владетел, 
Сан Суси е посещаван от някой от най-
бележитите личности на века. Фридрих обичал 
да беседва с приятеля си Волтер, разхождайки 
се в градините на двореца. Продължаване за 
лайпциг - значим център на немското изкуство 
и култура, модерни постройки, смесени с 
исторически сгради, известен със своите 
галерии, музеи, забележителности и атракции. 
Обиколката включва църквата Св. Николай, 
главния площад, сградата на старото Кметство, 

църквата Св. Тома, в която капелмайстор е бил 
самият Йохан Себастиан Бах и в която днес се 
намират тленните му останки. Свободно време. 
Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  лайПциг - кобург - бамбЕрг
Закуска. Отпътуване за кобург - град, който от XV 
в. е резиденция на влиятелния аристократичен 
род Кобург. Благодарение на династични 
бракове през XIX в. представители на рода 
достигат до кралските дворове на редица 
европейски държави, като ярък пример за това 
е бракът на принц Алберт и кралица Виктория. 
Замогването на рода оказва влияние и върху 
развитието на града, който се превръща в 
популярно място сред владетелските семейства 
на Европа. Именно в Кобург за пръв път се 
срещат кралица Виктория и император Франц 
Йосиф. Днес сред забележителностите на града 
са резиденцията на рода Кобург, издържана 
във викториански стил, църквата Свети Мориц, 
сградата на Кметстовото и др. Впечатляващ е 
и издигащият се над градчето средновековен 
замък - Весте Кобург. Продължаване за бамберг 
с попътна спирка в църквата четиринадесетте 
светий, построена от Балтазар Нойман, 
считана за един от най-големите му шедьоври. 
Изградена на върха на хълм, издигащ се над 
водите на р. Майн, църквата се нарежда сред 
най-красивите в Германия. Пристигане в 
бамберг (UNESCO). Разходка в живописното 
градче, разположено на 7 хълма, между които се 
извива р. Регниц. Забележителна архитектура, 
красиви гледки и запомняща се атмосфера са 
характерни за бамберг, а когато всичко това се 
комбинира с една от най-хубавите бири в света, 
са на лице всички условия за едно незабравимо 
изживяване. Настаняване в хотел в района на 
бамберг. нощувка. 

4 ден  бамбЕрг - вюрцбург - бамбЕрг
Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане екскурзия 
до вюрцбург. Приказен град, живописно 
разположен на бреговете на р. Майн. Градът 
е столица на епископите от династията 
Шонборн, които през вековете изграждат 
величествени дворци и църкви. Впечатление 
правят крепостта Мариенберг и Катедралата 
на града. За разлика от повечето градове 
във Франкония, които са прочути с бирата 
си, вюрцбург е известен винарски център, в 
който се произвежда прочутото вино ризлинг. 
Програмата предвижда разходка в центъра на 
града и свободно време за посещение на Новата 
резиденция на владетелите (UNESCO) - един 
от бароковите шедьоври на Балтазар Нойман, 
считан за един от най-красивите дворци в 
Германия. Връщане в Бамберг. нощувка.

5 ден  бамбЕрг - ротЕнбург на 
таубЕр - динкЕлСбюл - ландСхут

Закуска. Отпътуване за прекрасния град 
ротенбург на р. таубер - един от малкото 
градове, които са се запазили от разрушенията 
на войната и са съхранили автентичния си 
средновековен облик. Каменни крепостни 
стени, внушителна сграда на Кметството, 
калдъръмени улички, пъстри средновековни 
къщи, заведения и бирарии предлагащи най-
различни вкусотии. ротенбург е прекрасно 
място, което остава в сърцата на посетилите. 
Продължаване за динкелсбюл - живописно 
градче, което също е подминато от разрухата на 
Втората световна война. Крепостни стени все 
още опасват града, а архитектурата му връща 
назад във времето до далечния ХV в. В късния 
следобед отпътуване за ландсхут. Настаняване 
в хотела. нощувка.

6 ден  хЕрЕнЗимЗЕЕ - блЕд - кран
Закуска. Отпътуване за езерото Химзее, трето по 
големина в Германия, където ще се посети една 
от перлите на бавария - замъка на лудвиг II, 
херенхимзее. Той е резултат от възхищението, 
което владетелят изпитва при посещението си 
в двореца Версай. Херенхимзее има 23 зали, от 
които 20 могат да се посетят, всичките тънещи 
в разкош, включително и спалнята, цялата от 
злато, залата на огледалата и трапезарията. 
Продължаване за най-известния в Словения 
курорт блед - перлата на Алпийския регион 
заедно с изумрудено зеленото езеро. 
Разглеждане на средновековния замък Блед  
/XI в./, разположен на скала, надвесила се над 
езерото. Настаняване в хотел в селището кран. 
нощувка.

7 ден  кран - София
ранна закуска. Отпътуване за България. 
Пристигане в София около 23.00 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет София - Берлин  

на BULGARIA AIR
летищни такси 

1 бр регистриран багаж до 23 кг,  
1 бр ръчен до 10 кг с размери 55х40х23 см
транспорт с автобус по време на 

туристическата обиколка
6 нощувки със закуски, от които:  

1 - в Берлин в х-л 4*, 2 - в Лайпциг в х-л 4*,  
2 - в Ландсхут в х-л 3*, 1 - в Кран в х-л 3*, 
туристическа програма в в Берлин, 
Потсдам, Лайпциг, Кобург, Бамберг, 

Ротенбург об дер Таубер и Динкелсбюл, 
посещение на замъка Херенхимзее, църквата 

Четиринадесетте светии и замъка Блед
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30

намалениe за:
дете до 12 год. с 2-ма възр. на доп. легло: 135 лв.

3-възр. на доп. легло: 65 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

8 лв., над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв.
единична стая: 255 лв.

еднодневната екскурзия до Вюрцбург: 
55 лв. при мин. 20 тур., изисква се 

предварителна резервация и плащане с 
основния пакет /цената включва транспорт, 
туристическа програма на български език, 
входните такси се заплащат отделно и на 

място/
градска такса в хотелите: ~1.5 - 2.00 EUR 

на тур. на ден /заплаща се директно на 
рецепцията в хотелите/
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дати на тръгване 
от 15 юли до 27 юли
от 17 юли до 29 юли

13 дни / 12 нощувки
12 закуски

по маршрут
София - Лондон - Оксфорд - Стратфорд на 
Ейвън - Лийдс - Йорк - Глазгоу - Единбург 

- Карнриян - ферибот - Белфаст - Дъблин - 
Килдеър - Килкени - Уотърфорд - Рослеър 
- ферибот - Пемброук - Кардиф - Нюпорт/

Бристол - Стоунхендж - Уиндзор 
- Лондон - София

крайна цена с включени летищни такси

2895 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 27.12.2019 г.:  130 лв.

1 ден  София - лондон

Излитане в 15.20 ч. с редовен полет на Bulgaria 
Air за лондон. Кацане в 16.45 ч. Трансфер и 
настаняване в хотел. нощувка.

2 ден  лондон - окСфорд 
- Стратфорд на Ейвън - лийдС 

Закуска. Отпътуване към оксфорд - седалище 
на един от най-известните университети в 
света. Минаване покрай кулата Карфакс и 
посещение на църквата Архангел Михаил  
/ХI в./, църквата Дева Мария /ХIII в./ и на 
Катедралата. Продължаване към Стратфорд 
на Ейвън - родното място на Уилям Шекспир, 
където в туристическата програма са включени, 
църквата Св. Троица, в която е неговия гроб и 
Харвард Хаус. Отпътуване за лийдс с попътна 
спирка на Замъка Уорик. Настаняване в хотел в 
лийдс. нощувка.

3 ден  лийдС - йорк - глаЗгоу 

Закуска. Отпътуване за йорк. Пристигане 
и пешеходна разходка по Шамбъл - най-
известната улица в града с многобройните ú 
бутици и заведения до Йоркската катедрала 
- най-големия средновековен храм в 
Британия. Начало на живописно пътуване 
през Националния парк Йоркшир Дейлс към 
старинните селца и очарованието на Езерната 
област. Продължаване по бреговете на езерото 
Уиндърмиър към Шотландия, преминаване 
през южната планинска област и пристигане в 
глазгоу. Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден  глаЗгоу - Стърлинг 
- Единбург - глаЗгоу 

Закуска. Отпътуване за Стърлинг и 
едноименния замък /XIII в./, който е сред най-
известните забележителности в страната, 
свързан както с много исторически събития, 
така и с биографиите на редица кралски 

особи. Продължаване за шотландската столица 
Единбург. Обзорна автобусна обиколка с 
местен екскурзовод, включваща Принцес 
Стрийт, известната улица Кралската миля, 
двореца Холи Рууд (отвън), Единбургския замък. 
Свободно време и възможност за запознаване 
с процеса на производство на шотландската 
национална напитка в Уиски център или за 
посещение на някои от магазините за туид или 
карирани платове. Връщане в глазгоу. нощувка.

5 ден  глаЗгоу - карнриян - ферибот - 
бЕлфаСт - дъблин

Закуска. Кратка туристическа програма в 
най-големия град в Шотландия, включваща 
Глазгоуската катедрала, Кметството, площад 
Джордж Скуеър и търговската улица Саучихол. 
Продължаване към пристанищния град 
карнриян. Качване на ферибот и отпътуване 
към Изумрудения остров ирландия, 
широко известен с природната си красота, с 
традиционната си и съвременна музика и със 
своите пъбове и тъмна бира. Разглеждане 
на Белфаст - столица на Северна Ирландия с 
местен екскурзовод. Туристическа програма, 
включваща Кметството, Кралския Университет 
и Катедралата. Продължаване на юг край 
дрогеда до дъблин. Настаняване в хотел. 
нощувка.

6 ден  дъблин

Закуска. Обзорна обиколка на града и 
запознаване със забележителностите с 
местен екскурзовод - минаване покрай 
средновековните стени, останките от времето 
на викингите, колежа Тринити, Ирландската 
банка и Парламента, катедралата Св. Патрик, 
пивоварната Гинес и Дъблинския замък  
/разглеждане отвън/. Свободно време за 
разходка по някоя от известните търговски улици 
Хенри или О'Конъл. Връщане в хотела. нощувка.

7 ден  дъблин - килдЕър - килкЕни - 
уотърфорд

Закуска. Първа спирка в Ирландската 
национална ферма за отглеждане на расови 
коне, разположена в покрайнините на град 
килдеър. Продължаване за средновековния 
град килкени с разглеждане отвън на древния 
замък /ХII в./. Отпътуване следобед за 
старинните останки от замъка на древните 
ирландски крале на Мюнстър на скалата Кашел. 
Денят приключва в уотърфорд. Настаняване в 
хотел. нощувка.

8 ден  роСлЕър - ферибот - ПЕмброук 
- кардиф - нюПорт/бриСтол

Закуска. Ранно отпътуване за пристанището 
в рослеър и качване на ферибот за Пемброук 
в Уелс. Продължаване за уелската столица 
кардиф. Туристическа програма, включваща 
минаване покрай комплекса Милениум Кардиф 
Армс Парк и посещение на историческия замък 
от времето на норманите. Продължаване 
за нюпорт/бристол. Настаняване в хотел. 
нощувка. 

9 ден  СтоунхЕндж - уиндЗор 
- лондон

Закуска. Отпътуване за Стоунхендж и 
разглеждане на мистериозния каменен кръг 
(изисква се предварителна резервация). 
Продължаване за уиндзор. Посещение на 
замъка - резиденция на английската кралска 
фамилия. Пристигане в лондон вечерта. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

10 ден  лондон
Закуска. Начало на автобусна обзорна 
обиколка (~3 ч.) на лондон с местен 
екскурзовод, включваща Катедралата Сейнт 
Пол, Тауър и Тауър Бридж, Трафалгарския 

площад с колоната на адмирал Нелсън, 
Уестминстърското абатство, Парламента и 
Елизабет Тауър, Оксфорд и Риджънт стрийт, 
Пикадили, Бъкингамския дворец и паметника 
на кралица Виктория, казармите на Кралската 
гвардия, Даунинг Стрийт, Хайд парк. Следобед  
- свободно време за посещение на Британския 
музей, Музея на Мадам Тюсо с восъчните 
фигури, Националната галерия. нощувка.

11 ден  лондон
Закуска. Придружени от вашият водач този ден 
се предвижда разходка с корабче по р. Темза 
до Гринуич с посещение на Обсерваторията и 
Нулевия меридиан, където туристите могат да 
си направят снимки, стъпили едновременно в 
западното и източното полукълбо. Свободно 
време. нощувка.

12 ден  лондон

Закуска. Придружени от вашият водач този 
ден се предвижда разходка покрай Уайт 
хол - синоним на политическия живот в 
столицата и до къщата с N10 на Даунинг стрийт 
- официалната резиденция на министър-
председателя, както и за посещение на 
крепостта Тауър - Лондонската кула с кралското 
съкровище, музея Виктория&Албърт, двореца 
Кенсингтън. нощувка.
Забележка: придвижването в Лондон е с 
метро, с изключение на деня на провеждане на 
панорамната обиколка.

13 ден   лондон - София

Закуска. Свободно време за разходка и 
последни покупки. Освобождаване на стаите 
до 11.00 ч. /можете да оставите куфарите си 
в багажното отделение на хотела/. Транфсер 
хотел - летище. Излитане в 17.35 ч. с редовен 
полет на Bulgaria Air за София. Кацане на 
летище София в 22.45 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на  BULGARIA AIR с летищни 

такси за полет София - Лондон - София 
1 бр чекиран багаж до 23 кг,

 1 бр ръчен багаж до 10 кг с размер 55х40х25 см
трансфер летище - хотел - летище
транспорт с автобус по време на 

туристическата обиколка
12 нощувки със закуски в хотели 3*, 

от които: 5 - в Лондон, 1 - в Лийдс, 
2 - в Глазгоу, 2 - в Дъблин/околности, 
1 - в Уотърфорд, 1 - в Нюпорт/Бристол
такси на предвидените пътувания с 

ферибот
местен екскурзовод за обиколката на 
Лондон, Единбург, Белфаст и Дъблин

туристическа програма на български език
водач-преводач от агенцията 

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 6, 
общо 35 тур. за самолетен и автобусен вариант. 
Забележка: самолетният вариант се 

осъществява само при провеждане на 
автобусната програма.

намаление за:
дете до 12 год. с 2-ма възр. на доп. легло: 300 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 100 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

 20 лв., над 65 г.: 33 лв., над 70 г.: 40 лв.
единична стая: 995 лв.

посещение на Стоунхендж: 49 лв. 
/изисква се предварителна заявка и 

плащане с основния пакет, вкл. резервация 
за определен час на влизане и входна такса./
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 GBP = 2.10 лв. При промяна на валутния 
курс, пакетната цена ще бъде преизчислена.
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дата на тръгване 
от 29 юни до 10 юли

12 дни / 11 нощувки
11 закуски

по маршрут
София - Варшава - Тракай - Вилнюс - Талин - 
ферибот - Хелзинки - Санкт Петербург - Рига 

- Варшава - София

крайна цена с включени летищни такси

 2275 лв.
отстъпка за ранни записвания: 

до 18.12.2020 г.:  100 лв.

1 ден  София - варШава
Излитане от аерогара София с полет на LOT 
POLISH AIRLINES за варшава в 14.35 ч. Кацане в 
15.30 ч. Трансфер и настаняване в хотел. нощувка.

2 ден  варШава
Закуска. Свободно време за разходка. В 
16.00 ч. пешеходна обиколка из Стария 
град: живописния стар търговски площад, 
заобиколен от ренесансови и барокови фасади, 
Кралския дворец (отвън) - някога резиденция 
на полските крале, днес музей на изкуствата, 
площада с колоната на крал Сигизмунд III, 
кулите и средновековните стени. нощувка.   

3 ден  варШава - тракай - вилнюС 
Закуска. Отпътуване за литва и нейната столица 
вилнюс. Попътна спирка за посещение на замъка 
Тракай, разположен сред водите на езеро, 
една от най-известните забележителности 
на Литва. Започнат от Кейтстут и завършен от 
един от най-могъщите князе на Литва Витолд 
Велики, замъкът винаги е играл важна роля в 
историята на страната. Пристигане в столицата 
вилнюс. Днес градът привлича туристи най-
вече със своите 65 църкви, издигнати през 
различни исторически периоди в различни 
стилове - от внушителната ажурна декорация 
на готическата църква Св. Ана до импозантния 
бароков стил на Вилнюската катедрала. 
За една от Вилнюските църкви Наполеон е 
казвал, че иска да я сложи на дланта си и да я 
отнесе в Париж. Настаняване в хотел. нощувка.  

4 ден  вилнюС - талин
Закуска. Начало на обиколката с местен 
екскурзовод: обширния исторически център 
(UNESCO), включващ булевард Гедиминас, 
площада с Катедралата, двореца на Великите 
князе на Литва (отвън), Президентския дворец, 
Университета от 1570 г., сградата на Парламента, 
църквите Св. Павел и Св. Ана, Кулата Гедиминас, 
хълма с трите кръста. Отпътуване за Естония 
и пристигане вечерта в столицата талин, 
разположена на южните брегове на Финския 
залив. Настаняване в хотел. нощувка. 

5 ден  талин
Закуска. Туристическа програма в талин - 
старинен град с типични тесни средновековни 
улички, кули, градски стени, готически 
църкви, занаятчийски работилници и 

резиденции от XIII до XVII в. Въпреки 
многократните обсади и честата смяна на 
владетели, историческият център е добре 
запазен и привлича много туристи. нощувка. 

6 ден  талин - ферибот - хЕлЗинки
Закуска. Отпътуване с ферибот за финландия 
(продълж. 2 ч.). Пристигане във финландската 
столица хелзинки. Обграден от три страни с 
вода, градът е изпъстрен с много зеленина и 
се издига над дълбок залив, разположен много 
близо до Русия, но в културно отношение 
напълно скандинавски. Жителите на града са 
известни като едни от най-образованите, най-
добре облечените и най-добре живеещите в 
света. По време на туристическата програма ще 
видите сградата на Финския парламент от розов 
финландски гранит, работно място на 200-те 
членове на еднокамарния Парламент /40%, от 
който са жени/, Руската православна катедрала. 
Свободно време. Настаняване в хотел. нощувка.

7 ден  хЕлЗинки - Санкт ПЕтЕрбург

Закуска. Отпътуване за русия и Санкт Петербург 
- старата столица на царете Романови. Няма 
много градове в света, които да съперничат по 
елегантност на Санкт Петербург. Когато Петър 
Велики основава града през 1703 г., наемайки 
най-добрите архитекти, предприемачи и 
художници в Европа, за да го построят и 
декорират. Простиращ се на 100 острова и 
свързан с повече от 600 моста, той често е 
наричан „Венеция на Севера”. Пристигане 
следобед и посещение на Исакиевския събор. 
Предлагаме Ви разходка с корабче по р. Нева  
(~1 час), започваща от няколко места на бул. 
Невски проспект. От корабчето може да се 
насладите на забележителната архитектура 
на сградите, които се простират от двете 
страни на р. Нева и вливащите се в нея канали. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

8 ден  царСко СЕло

Закуска. По желание и срещу допълнително 
заплащане, посещение на Екатеринин дворец 
в царско село (изисква се предварителна 
заявка при сключване на договора за пътуване 
и доплащане 42 EUR при мин. 20 тур., за деца 
до 12 г.: 29 ЕUR, което включва резервация, 
входна такса, беседа на местен екскурзовод 
на бълг. език и слушалки). Следва полудневна 
туристическа програма с местен екскурзовод, 
включваща историческия център (UNESCO) 
в различни стилове - от барок до неокласика, 
минаване покрай крепостта Св. Петър и 
Павел, джамията на Татарите, Марсово поле с 
паметника на Суворов, фотопауза на един от 
мостовете на р. Нева. нощувка.

9 ден  Ермитаж
Закуска. Посещение на музей Ермитаж (изисква 
се предварителна заявка при сключване на 
договора за пътуване, доплащане 39 EUR при 
мин. 20 тур., като макс. брой за една група е 
25 тур., за деца до 12 г.: 26 EUR което включва 
входна такса за основното крило, слушалки и 
беседа на местен екскурзовод на бълг. език, с 
посещение и на Залата със скъпоценностите:  
57 EUR при мин. 20 тур., за деца до 12 г.: 37 EUR 
(макс. брой за една група за посещението на 
Залата със скъпоценностите е до 15 тур.) Основан 
през 1764 г. от императрица Екатерина Велика, 
Ермитажът е един от най-старите и най-големите 
музеи в света. Думата „ермитаж" идва от френски 
и означава  „уединение". Именно като място за 
уединение на царското семейство и неговите 
близки е използвана сградата на Зимния 
дворец, където били поставени 225 картини на 
известни европейски художници. От средата 
на XIX в. музеят е отворен за обществеността, 
като днес Ермитажът съхранява над 3 милиона 
артефакта и най-богатата картинна колекция в 
света, включваща произведения на Леонардо 
да Винчи, Рафаело, Джорджоне, Караваджо, 
Тиеполо и много други бележити майстори 
на четката. След организирания тур можете 
да останете в Ермитажа за самостоятелно 
разглеждане, като в този случай, връщането ви 

в хотела ще бъде с градски транспорт. нощувка.

10 ден  Санкт ПЕтЕрбург 
- ПЕтродворЕц - рига

Закуска. Освобождаване на хотела. Екскурзия 
до Петродворец (изисква се предварителна 
заявка при сключване на договора за пътуване, 
доплащане 55 EUR при мин. 20 тур., за деца 
до 12 г.: 42 EUR, което включва входна такса 
за парка и двореца, беседа на екскурзовод на 
бълг. език и слушалки). Петродворец е лятната 
резиденция на Петър Велики, намираща се на 
Финския залив на брега на Балтийско море, 
издигната по идея на самия Петър Велики, и 
разширяван от неговите наследници. Често 
комплексът е наричан „руският Версай”, 
но според много от посетителите му това 
сравнение е неправилно, защото по своя 
разкош и изящество Петродворец надминава 
своя френски съперник. Многобройните 176 
фонтана, прекрасните паркове с позлатени 
статуи на божества и митологични герои, 
богатият великолепно декориран интериор, 
го превръщат в най-блестящия за времето 
си дворцов комплекс. Отпътуване за латвия 
и нейната столица рига - важно пристанище 
на Балтийско море, разположено на устието 
на р. Даугава. Късно вечерта - пристигане и 
настаняване в хотел. нощувка.

11 ден  рига - варШава
Закуска. Туристическа обиколка на рига: 
Стария град (UNESCO) с неговите романтични 
улички, представящи голямото разнообразие 
на архитектурни стилове: римски, готически, 
ренесансов, бароков и класически и такива 
исторически забележителности като замъка 
Рига, Катедралата Св. Яков, църквата Св. 
Петър, сградата на Парламента, Паметника на 
свободата. Отпътуване за варшава. нощувка.

12 ден  варШава - София
Закуска. Трансфер за летището. Излитане 
с полет на LOT POLISH AIRLINES за София в  
14.20 ч. Кацане в 17.15 ч. в София.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на LOT POLISH AIRLINES 
летищни такси (55 ЕUR към 19.11.2019 г.)
1 бр регистриран багаж до 20 кг
11 нощувки със закуски, от които: 

3 - във Варшава в х-ли 3*/4*, 1 - във Вилнюс 
в х-л 3*, 2 - в Талин в х-л 4*, 1 - в околностите 
на Хелзинки в х-л 3*, 3 - в Санкт Петербург 

в х-л 3*, 1 - в Рига в х-л 4*
трансфер летище - хотел - летище 

транспорт с автобус по време на тур. обиколка
местни екскурзоводи с превод на бълг. 

език за обиколката на Талин, Рига, Вилнюс и 
Санкт Петербург   фериботни такси Талин - 

Хелзинки   тур. програма на бълг. език 
водач от агенцията от 2-рия до 11-тия ден вкл.

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 
6 тур. за самолетен вариант, 40 тур. - общо за автобусен 

и самолетен вариант.

намаления за:
дете до 18 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 220 лв.
дете до 18 г. с 1 възр. в двойна стая: 95 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 90 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 30 000 EUR 

30 лв., над 65 г.: 57 лв., над 75 г.: 105 лв. 
единична стая: 740 лв. 

при недостигнат мин. брой от 40 тур. и при 
записани не по-малко от 35 тур.: 90 лв. 

(общ бр. тур. по самолетна и автобусна програма)
такса подготовка на документи за 

безплатна електронна виза на пътуващ до 
област Санкт Петербург: 20 лв. (заплаща се с 

основния пакет) 
Забележка: заявката за допълнителните 

екскурзии се прави при сключване на договора 
за туристически пакет и заплащането им е 

заедно с основния пакет по фиксинга на БНБ
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ПрибалтийСкитЕ Столици и Санкт ПЕтЕрбург - 
бЕлитЕ нощи - романтика По Здрач! оСтанЕтЕ будни цяла нощ…
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дата на тръгване 
от 07 август до 14 август

8 дни / 7 нощувки
7 закуски

по маршрут
София - Брюксел - Гент - Брюж - Антверпен - 

Ротердам - Делфт - Хага - Амстердам 
- Дрезден - Прага - София

крайна цена с включени летищни такси

1485 лв.

Kомбинирана ЕкСкурЗия 
СъС СамолЕт и автобуС

груПово ПътуванЕ

1 ден  София - брюкСЕл

Полет в 17.55 ч. София - брюксел на 
авиокомпания BULGARIA AIR. Кацане в 19.35 ч. 
Трансфер и настаняване в хотел. нощувка. 

2 ден  брюкСЕл

Закуска. Присъединяване към основната група 
в хотела към 11.00 ч. Начало на туристическата 
обиколка и разглеждане на града: Гран Плас 
- централния площад с елегантната сграда 
на Кметството, статуята на Манекена Пис, 
Кралския дворец. По желание, посещение на 
Кралските музеи на изящните изкуства и на 
Музея на пивоварите. нощувка.

3 ден  гЕнт - брюж

Закуска. По желание и срещу допълнително 
заплащане еднодневна екскурзия до гент 
и брюж. Първа спирка в гент - един от най-
изтънчените средновековни градове, главен 
център на Източна Фландрия. Лимбург е 
късата уличка в центъра на града, по която са 
наредени безценни средновековни паметници, 
между които замъкът на Жерар Дявола и 
Катедралата, в която е изложен шедьовърът, 
връх в творчеството на Ван Ейк, „Поклонение 
пред Мистичния агнец”. Продължаване 
за романтичния брюж (UNESCO) - главен 
административен център на Западна Фландрия, 
очарователен средновековен град, който се 
простира по дължината на безброй канали. 
Посещение на красивите площади Маркт и Бург 
и обиколка на каналите, между които Грьоне 
- Рей, едно от най-пленителните и известни 
кътчета на града. Вечерта - връщане в брюксел. 
нощувка.

4 ден  антвЕрПЕн - ротЕрдам 
- дЕлфт - хага

Закуска. Отпътуване за холандия през 
антверпен с кратък престой за пешеходна 
разходка из средновековната част на града. 
Пристигане в ротердам. Туристическа 
програма - кулата Евромаст, мостът Еразъм, 

пристанището. Продължаване за делфт с 
разходка из старата част и хага с Двореца на 
мира за фотопауза и накрая пешеходен тур с 
Парламента и Кралския дворец. Настаняване 
в хотел в околностите на амстердам. нощувка.

5 ден  амСтЕрдам

Закуска. Отпътуване за амстердам - градът 
на диамантите или „Северната Венеция” 
с 460 моста, прорязан от десетки канали. 
Туристическа програма: Кралския дворец 
(отвън), площад Дам, Новата Катедрала, Пазара 
на цветята, Квартала на червените фенери. 
По желание - разходка с корабче и посещение 
на Музея на Рембранд, Райксмузеум и 
Музея на Ван Гог (за музея Ван Гог ви 
препоръчваме да заявите вашето желание 
и платите при сключване на договора с цел 
избягване на големите опашки - входна такса  
19 EUR + 2 EUR такса резервация, аудиогид 
- 5 EUR, резервацията подлежи на 
препотвърждение според наличните места и 
свободни часове). Връщане в хотела. нощувка.

6 ден  амСтЕрдам - дрЕЗдЕн

Закуска. Отпътуване за дрезден. Пристигане 
вечерта. Настаняване в хотел. нощувка. 

7 ден  дрЕЗдЕн - Прага

Закуска. Начало на обиколката в историческата 
столица на провинция Саксония - дрезден. 
В годините на своето величие, по времето 
на династията Ветин, градът е един от 
най-красивите в Европа. По това време, 
разположеният на бреговете на р. Елба град, 
получава прозвището „Северната Флоренция“. 
Още в началото на XVIII в. бароковият град се 
прославя благодарение на прочутия дворец 
на своите владетели, изящния Цвингер, 
бароковата църква Фрауенкирхе, Земперовата 
опера, в която са поставяни редица премиери 
на Рихард Вагнер и Рихард Щраус и още 
много шедьоври на бароковата архитектура. 
Въпреки разрушенията, причинени през 

Втората световна война, днес, вследствие на 
редица мащабни проекти, градът е възвърнал 
своето великолепие. В 12.30 ч. - отпътуване за 
чехия и нейната столица Прага. Пристигане 
и настаняване в хотел. По желание срещу 
допълнително заплащане тур.програма в 
чешката столица с местен екскурзовод на 
български език, която включва трансфер с 
автобус до центъра на града и пешеходна 
обиколка - Храдчани, Карлов мост, Старе место, 
Кметството с астрономическия часовник Орлой, 
улица Целетна. Настаняване в хотел. нощувка. 

8 ден  Прага - София
Закуска. Трансфер до летището. Полет Прага 
- София в 12.00 ч. на авиокомпания BULGARIA 
AIR. Кацане на аерогара София в 14.50 ч.  

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR 
с включени летищни такси за полет 

София - Брюксел - Прага - София 
1 бр регистриран багаж до 23 кг и 1 бр 

ръчен багаж до 10 кг с размери 55х40х23 см
транспорт с автобус по време на 

туристическата обиколка
7 нощувки със закуски, от които: 

3 - в Брюксел в х-л 4*, 2 - в Амстердам/
oколности  в х-л 3*, 1 - в Дрезден в х-л 3*, 

1 - в Прага в х-л 4*
трансфер летище - хотел - летище

туристическа програма в определените 
градове и обекти по маршрута

водач от агенцията от 2-рия до 7-мия ден вкл.
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 
6 - за самолетния вариант; 40 тур. общо за самолетен и 

автобусен вариант.
Забележка: самолетният вариант се осъществява 
само при провеждане на автобусната програма.

намаления за:
дете до 18 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 70 лв.
дете до 18 г. с един възр. в двойна стая: 45 лв.

3-ти възр.: 25 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

 8 лв., над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв.
единична стая: 465 лв.

градска такса в хотелите: ~2-3 EUR 
на тур. на ден (заплаща се директно на 

рецепцията на х-ла)
допълнителни мероприятия (заплащат се 

на място на водача на групата)
еднодневна екскурзия до Гент и Брюж: 
35 EUR при мин. 20 тур. /цената включва 

транспорт и водач/
туристическа програма в Прага с местен 
екскурзовод на български език: 10 EUR при 

мин. 20 тур. /цената включва трансфер с 
автобус, беседа на местен екскурзовод на 

български език, слушалки: 2 EUR заплащат 
се отделно/
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амстердам
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руСия - 
моСква и Санкт ПЕтЕрбург - двЕтЕ Столици на вЕлика руСия

дати на тръгване 
от 08 юли до 15 юли

от 27 юли до 03 август

8 дни / 7 нощувки
7 закуски / 5 обяда

по маршрут
София - Москва - влак - Санкт Петербург - 

високоскорестен влак Сапсан - Москва - София

крайни цени с включени летищни такси

 08 юли: 2540 лв.

 27 юли: 2510 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 07.02.2020 г.:  85 лв.

1 ден  София - моСква
Излитане от аерогара София с редовен полет 
на BULGARIA AIR за москва в 15.10 ч. Кацане 
на летище Шереметиево в Москва в 18.05 ч. 
Трансфер и настаняване в хотел. нощувка.

москва е тясно свързана с историческото 
развитие на държавата. Създаден 

през 1147 г. от Юри Дългоруки, градът 
постепенно се налага като един от най-

важните административни, политически 
и икономически центрове на страната, 

като от XVI в. е и столица на страната. Днес 
разположеният на бреговете на р. Москва 
град, е най-големият в Руската федерация 
и втори по брой на населението в Европа. 

Градът днес съчетава впечатляваща 
историческа част и модерен икономически 

център, чиято модерна архитектура не 
отстъпва на лондонското сити

2 ден  моСква - крЕмъл (с вкл. обяд)
Закуска. Начало на пешеходна обиколка 
на Кремъл (UNESCO) - сърцето на Москва 
(продълж. 4 часа), включваща Дворцовия 
площад, Ивановския площад, Цар Топ и 
Цар Камбана, Успенския Събор, църквата 
Благовещение Богородично и Архангелския 
храм, където са погребани мнозина руски 
владетели. Посещение на Оръжейната палата, 
част от комплекса Голям Кремълски дворец. 
Тук се съхраняват корони от злато, брилянти 
и перли, скиптъри, художествени предмети, 
царски и патриаршески скъпоценности, 
изработени от кремълските майстори, както и 
много ценни държавни реликви. обяд. Следва 
пешеходна обиколка, включваща Червения 
площад с Мавзолея на Ленин, църквата - музей 
Св. Василий Блажени (с вкл. входна такса), 
изградена през XVI в. в чест на превземането 
на град Казан от Иван Грозни, ГУМ, който е най-
старият търговски център в Русия. Връщане в 
хотела. нощувка.

3 ден  моСква (с вкл. обяд)
Закуска. Начало на панорамната обиколка 
на града с автобус и местен екскурзовод 
(продълж. 6 часа), включваща Катедралната 
църква, посветена на Христос Спасител, 
проектирана след победата над Наполеон 

Бонапарт и превърнала се в един от символите 
на Руската православна църква, Московския 
Университет, Болшой театър и икономическото 
сърце на града - Московското сити. обяд. 
Посещение на Третяковската галерия - огромна 
панорама на руското изобразително изкуство, 
жива и вълнуваща връзка с духовния свят и 
художественото майсторство на руския народ. 
Връщане в хотела. нощувка.

4 ден  моСква (с вкл. обяд и разходка с 
корабче) - влак - Санкт ПЕтЕрбург

Закуска. Освобождаване на хотела. Разходка 
по Замоскворечието - най-стария район в 
централната част на Москва, намираща се 
на завоя на река Москва на юг от Кремъл. 
Разходка с корабче по реката - 2 часа. обяд. 
Свободно време за разходка. Трансфер до ЖП 
гара Ленинградски. Пътуването продължава 
с нощен влак до Санкт Петербург. нощувка в 
спален вагон в купе за 4-ма.

5 ден  Санкт ПЕтЕрбург

Пристигане в Санкт Петербург и посрещане 
от местен екскурзовод на ЖП гарата. Закуска. 
Следва полудневна панорамна автобусна 
обиколка на Санкт Петербург, включваща 
историческия център (UNESCO) в различни 
стилове - от барок до неокласика, Невски 
проспект, Дворцовия площад, Исакиевския 
площад и Исаевския събор с вкл. входна такса, 
църквата Възкресение Христово (вкл. входна 
такса), Казански събор с Чудотворната икона 
на Божията майка. Разходка в района на 
Петропаловската крепост, чиито подземия са 
служели за убежище на руските императори 
(вкл. входна такса за Петропаловския събор). 
Трансфер и настаняване в хотел. Свободно 
време. нощувка.

6 ден  Санкт ПЕтЕрбург - Ермитажа - 
ПЕтродворЕц (с вкл. обяд)

Закуска. Посещение на известния музей 
Ермитаж /основната сграда/. Основан през 
1764 г. от императрица Екатерина Велика, 
Ермитажът е един от най-старите и най-
големи музеи в света. Думата Ермитаж идва 
от френски и означава място за уединение 
или приют за отшелник. Именно като място 
за уединение на царското семейство и 
неговите близки, е използвана сградата на 
Зимния дворец, където били поставени 225 
картини на известни европейски художници. 
От средата на XIX в. музеят е отворен за 
публиката, като днес Ермитажът съхранява 
над 3 милиона артефакта и най-богатата 
картинна колекция в света, включваща 
произведения на Леонардо да Винчи, Рафаело, 
Джорджоне, Караваджо, Тиеполо и много 
други бележити майстори на четката. обяд. 
Следва полудневна екскурзия до Петродворец. 
Петродворец е лятната резиденция на Петър 
Велики, намираща се на Финския залив 
на брега на Балтийско море, издигната по 
идея на самия Петър Велики, и разширяван 
впоследствие от неговите наследници. Често 
пъти комплексът е наричан „руският Версай”, 
но според много от посетителите му това 
сравнение е неправилно, защото по своя 
разкош и изящество Петродворец надминава 
своя френски съперник. Многобройните 176 
фонтана, прекрасни паркове с позлатени 
статуи на божества и митологични герои, 
богатият великолепно декориран интериор, 
го превръщат в най-блестящия за времето си 
дворцов комплекс. Посещение с екскурзовод на 
български език на Големия дворец. Разглеждане 
на Нижний парк. Връщане в хотела. нощувка.

7 ден  Санкт ПЕтЕрбург  
- царСко СЕло (с вкл. обяд)

Закуска. Полудневна екскурзия до Екатеринин 
дворец в Пушкино, някогашното Царско село. 
Външният вид на двореца поразява със своя 
разкош. Позлатените украшения проблясват 
върху синия фон на зданието. След парадното 
стълбище се разкрива величествена анфилада 
на залите. Наоколо са изложени вази от 
китайски и японски порцелан и картини на 
италиански майстори от XVII и XVIII в. Една 

след друга следват Кавалерската трапезария, 
Голямата зала - най-обширната и пищна в 
стил барок, Кехлибарената стая, Картинната 
зала, Парадният кабинет на Александър I.  
Посещението на дворцовия комплекс с 
местен екскурзовод на български език. Обяд 
в ресторант в града. Свободно врема за 
разходка, посещение на музеи или за последни 
покупки. По желание и срещу допълнително 
заплащане разходка с корабче по р. Нева  
(~1 час), започваща от няколко места на бул. 
Невски проспект. От корабчето може да се 
насладите на забележителната архитектура на 
сградите, които се простират от двете страни 
на р. Нева и вливащите се в нея канали - най-
голямата православна църква Исакиевски 
Събор, Петропавловската крепост, Зимният 
дворец, Търговската палата и великолепната 
църква Възкресение Христово. нощувка.

8 ден  Санкт ПЕтЕрбург - 
виСокоСкорЕСтЕн влак - моСква 

- София
Закуска. Трансфер до ЖП гарата, откъдето се 
продължава с високоскоростния влак Sapsan 
за Москва. Пътуването продължава ~4 ч., като 
максималната скорост, която се достига е до 
250 км в час. Пристигане в москва. Трансфер до 
летище Шереметиево за полет до София в 20.05 ч.  
Кацане на аерогара София в 22.00 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR 

летищни такси 
1 бр чекиран багаж до 23 кг и 1 бр ръчен 

багаж до 10 кг с размери 55х40х23 см
6 нощувки със закуски, от които: 3 - в 

Москва в х-л 3*+, 3 - в Санкт Петербург в х-л 4*
1 нощувка в спален вагон в купе за 4-ма, 
2-ра класа, на горен кушет + 1 закуска при 

пристигането    5 обяда
билет за високоскоростен влак Sapsan Санкт 

Петербург - Москва - място във 2-ра класа 
всички трансфери летище - хотел - летище
всички трансфери от/до жп гарите в 

Москва и Санкт Петербург
обиколка на Москва с автобус и екскурзовод 

на бълг. език с посещение на Оръжейната палата
пешеходна обиколка на Кремъл

входна такса за музей Св. Василий Блажени 
входна такса за църквата Възкресение Христово

посещение на Третяковската галерия с 
екскурзовод на бълг. език   разходка с корабче 
по река Москва   обиколка на Санкт Петербург 

с автобус и екскурзовод на български език
полудневно посещение на Ермитажа с 

екскурзовод на бълг. език и вкл. входна такса 
за основното крило   полудневна екскурзия 

до Петрохоф с вкл. входна такса и беседа 
на екскурзовод на бълг. ез.   входна такса 

за Исакиевския събор   входна такса за 
Петропаловския събор  полудневна екскурзия 

до Екатеринин дворец в Царско село с вкл. 
входна такса и беседа на екскурзовод на бълг. 

език   местни екскурзоводи на български език 
за обиколката на Санкт Петербург и Москва

слушалки по време на екскурзионната програма
водач-преводач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 20

намаления за:
дете до 11.99 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 150 лв

3-ти възр. на доп. легло: 40 лв.

доплащане за:
мед. застраховка с покритие 30 000 ЕUR

20 лв., над 65 г.: 40 лв., над 75 г.: 80 лв. 
единична стая за х-лско настаняване: 425 лв.
виза за Русия: 120 лв. без лично явяване 

+ такса подготовка на документи за виза: 20 лв.
при недостигнат мин. брой от 20 тур. и при 

записани не по-малко от 15 тур.: 55 EUR
настаняване на долен кушет в спален 

вагон, 2-ра класа, купе за 4-ма: 45 лв на тур.
настаняване в спален вагон в купе за 2-ма, 

1-ва класа: 125 лв на тур.
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дата на тръгване 
от 29 септември до 07 октомври

9 дни / 8 нощувки 
7 закуски, 7 вечери

по маршрут
София - Истанбул - Ташкент - Ургенч - 

Хива - Бухара - Самарканд - Шахрисабз - 
Самарканд - Ташкент - Истанбул - София

крайна цена с включени летищни такси

 3125 лв.
отстъпка за ранни записвания: 

до 21.02.2020 г.:  120 лв

1 ден  София - иСтанбул - таШкЕнт

В 16.00 ч. полет на TURKISH AIRLINES за 
ташкент през истанбул. Кацане в истанбул в 
17.15 ч. Излитане в 18.35 ч за ташкент.

2 ден  таШкЕнт

Кацане в ташкент в 01.05 ч. Трансфер и 
настаняване в хотел. нощувка. Закуска и време 
за почивка. В ранния следобед начало на 
полудневна обиколка на ташкент - столицата 
на Узбекистан. Един от най-големите и бързо 
развиващи се градове в Централна Азия, 
впечатлява със своя добре запазен исторически 
център, в който са съхранени безценни 
паметници на културата, поместени сред 
безкраен лабиринт от тесни и криволичещи 
улички. Обиколката предвижда посещение на 
комплекса Казрет имам, в чиято библиотека 
се намира прочутият коран на халифа Утман, 
считан за едно от най-старите копия на Корана. 
Разглеждане на петъчната джамия, медресето 
на Барак Кан, мавзолея на суфи поета Абу Бакр 
Кафал, както и Ислямския институт “Имам ал 
Букхари”. След кратка разходка с метрото на 
Ташкент, групата ще посети площада на Амир 
Темур, площада на Независимостта и Музея за 
приложни изкуства. вечеря. нощувка.

3 ден  таШкЕнт - ургЕнч - хива

Закуска. Ранен трансфер до летището и полет 
до ургенч /времетраене 1.40 мин/. Посрещане 
и трансфер до хотел в намиращия се на 30 км 
гр. хива. Кратко време за почивка и посещение 
на вписания в листата на ЮНЕСКО комплекс 
Ичан Кала. Това е първият обект в Узбекистан 
под егидата на Юнеско. Комплексът впечатлява 
с 10-метровата си крепостна стена, датираща от 
XVII в. и с голямото разнообразие от религиозни 
и светски сгради, намиращи се зад крепостните 
стени, датиращи от XII - XVII в. Специален 
интерес представлява превърналото се в 
символ на града минаре Калта Минор, което, 
макар и недовършено, със своите 29 м е една 
от най-впечатляващите сгради в комплекса. 
Разглеждане на медресето на Амин Кан, 
мавзолея на Пахлаван Махмуд, минарето на 
Ислам ходжа и др. вечеря. нощувка.

4 ден  хива - бухара
Закуска. Отпътуване за бухара /разст. 480 км/. 
Пътят между Хива и Бухара прекосява пустинята 
Къзълкум и следва маршрута на керваните, 
отъпкали „Пътят на коприната”. Предвиждат се 
спирки за снимки в пустинята и на бреговете 
на величествената р. Амударя. Пристигане 
в късния следобед в бухара - един от най-
старите и значими градове в Узбекистан. През 
своята 2500-годишна история той израства до 
статута на важен търговски и занаятчийски 
център по Пътя на коприната. Бухара е и важно 
религиозно средище, посещавано от хиляди 
последователи на суфизма, които идват на 
поклонение пред родното място на Бахауддин 
Накшбанди - създател на една от най-големите 
суфистки секти. Заради своето богато културно 
историческо наследство, старата част на града 
е вписана в листата на ЮНЕСКО. Настаняване в 
хотел. вечеря. нощувка. 

5 ден  бухара
Закуска. Пешеходна обиколка из старата част 
на града. Древният град прилича на съвършен 
оазис в пустинята, осеян с тесни, лъкатушещи 
улички и порутени исторически монументи, 
осеяни с щъркелови гнезда. В сърцето на стария 
град е Лиаб-и-Хауз - освежаващ басейн с вода 
под сянката на черници, заобиколен с чайни с 
дивани със сложни дърворезби. Днес езерото 
се намира в центъра на архитектурен ансамбъл, 
включващ и сградата на най-голямото медресе 
в града. Обиколката предвижда и посещение на 
най-старата джамия, както и на внушителната 
крепост Арк. Разглеждане на Клалян минар 
- един от символите на града, както и на 
мавзолея Чашма Аюб - Извора на Йов, свързан 
с интересна легенда. Връщане в хотела. вечеря. 
фолклорно представление с традиционни 
танци в медресето нодир девон-беги. нощувка.

6 ден  бухара - Самарканд
Закуска. Отпътуване за Самарканд. Пристигане 
в следобедните часове и настаняване в хотел. 
Основан още през VIII в. пр. н.е., е един от най-
древните градове. Той преживява своя Златен 
век през епохата на Тамерлан, когато културата 
и изкуствата процъфтяват и са построени 
редица от най-значимите сгради в града. 
Настаняване в хотел. Начало на обиколката 
на Самарканд, която включва обсерваторията 
на Улуг Бег, построена през 1420 г., и считана 
за една от най-съвършените в арабския свят, 
гробищния комплекс Шахи Зинда, състоящ 
се от гробниците на редица приближени до 
тимуридската династия особи. Тези обекти 
впечатляват с изящните си декорации от 
теракота и майолика, които са сред върховите 
постижения на персийското декоративно 
изкуство в Средна Азия. вечеря. нощувка.

7 ден  Самарканд

Закуска. Самарканд е една от най-
романтичните спирки по Пътя на коприната, 
неговата архитектура го е направила 
забележително творение на средновековната 
цивилизация. Градът се наслаждава на златна 
слънчева светлина, която кара всичко да блести 
- от мозайките на гробниците и ослепителните 
лазурносини керемиди на куполите до златните 
и сребърни лъчи, които се промушват през 
шаловете на жените. Обиколката на Самарканд 
(UNESCO) продължава с впечатляващия 
Пясъчен площад, заобиколен от грандиозните 
фасади на три медресета, джамията Биби 
Ханум, посветена на първата жена на Тамерлан. 
Не по-малко впечатляваща, а и с огромна 
историческа стойност, е гробницата Гур Амир, 
в която са положени останките на великия 
пълководец Тамерлан, Централния базар. 
Посещение на фабрика за хартия в селището 
Кони Гил, възраждаща древна традиция, 
базирана на старите Самаркандски технологии. 
вечеря. нощувка.

8 ден  Самарканд - ШахриСабЗ - 
Самарканд - таШкЕнт

Закуска. Отпътуване за Шахрисабз с коли 
тип седан. Пътят минава през живописен 
планински проход Тахтакарача. Пристигане в 
Шахрисабз. Програмата предвижда посещение 
на Мавзолея, построен от Тимур, в памет на 
най-големия му син Джагонхир, посещение 
на джамията Хазрет Имам и джамията 
Кук Гумбаз. В късния следобед връщане в 
Самарканд и отпътуване за ташкент на борда 
на високоскоростен влак /времетраене 2.10 
мин/. Пристигане в столицата на Узбекистан, 
настаняване в хотел. вечеря. нощувка. 

9 ден  таШкЕнт - иСтанбул - София
Трансфер до летището и в 09.00 ч. полет на 
ТURKISH AIRLINES за истанбул. Кацане в 
истанбул в 12.20 ч. Полет за София в 13.45 ч. 
Кацане на аерогара София в 15.05 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на TURKISH AIRLINES 

с летищни такси и 1 бр чекиран багаж до 23 кг
самолетен билет за вътр. полет Ташкент - 

Ургенч с вкл. летищни такси
билет за високоскоростен влак Самарканд 

- Ташкент
8 нощувки в хотели 4*, от които: 3 - в Ташкент, 

1 - в Хива, 2 - в Бухара, 2 - в Самарканд 
7 закуски, 7 вечери с чай, кафе, мин. вода 

и безалкохолни напитки 
фолклорно представление с традиционни 

танци в медресето Нодир Девон-Беги в 
Бухара  местен екскурзовод на англ./руски 

език с превод на бълг. език от водача на 
групата   туристическа програма

екскурзия до Шахрисабз с коли тип седан
вх. такси за музейните обекти и мавзолеи 

всички трансфери по програмата 
1 бутилка мин. вода на ден в автобуса 

водач-преводач от агенцията 
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 15 000 EUR

 14 лв., над 65 г.: 26 лв., над 75 г.: 42 лв. 
единична стая: 460 лв.

бакшиши за местни екскурзоводи и 
шофьори: 35 EUR (заплащат се с осн. пакет) 
при недостигнат мин. брой от 15 тур. и при 

записани не по-малко от 12 тур.: 45 EUR
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.70 лв. При промяна на валутния курс, 
пакетната цена ще бъде преизчислена.  

В пакетната цена се включени летищни такси за 
международния полет на стойност 265 EUR към 
дата 31.10.2019 г. При издаването на билетите, 
в случай на промяна, пакетната цена ще бъде 

актуализирана.

Примерни хотели:
Rakat Hotel или подобен в Ташкент,  
hotel Asia Khiva или подобен в Хива,  

hotel Malika Bukhara или подобен в Бухара, 
Grand Samarkand или подобен в Самарканд.
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Самарканд
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груЗия -
дрЕвна и краСива в ПолитЕ на вЕличЕСтвЕния кавкаЗ

дата на тръгване 
от 19 май до 25 май

7 дни / 6 нощувки
6 закуски, 1 вечеря

по маршрут
София - Истанбул - Тбилиси - Ананури - 
Казбеги  - Гергети - Гудаури - Мцхета - 

манастир Джвари - Гори - Уплисцихе - Тбилиси - 
Греми - Цинандали - Телави - Бодбе Сигнаги 

- Тбилиси - Истанбул - София

крайна цена с включени летищни такси

 1879 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 17.01.2020 г.: 100 лв.

1 ден  София - иСтанбул - тбилиСи
Среща на летище София, Терминал 2 и в 10.00 ч. 
полет на TURKISH AIRLINES за истанбул. Кацане 
в 11.25 ч. и продължаване с полет за тбилиси в 
13.10 ч. Кацане в 16.30 ч. Посрещане на летището, 
трансфер и настаняване в хотел. нощувка. 

2 ден  тбилиСи

Закуска. Начало на панорамна обиколка на 
грузинската столица. Градът е създаден през  
V в. и скоро след създаването си се превръща 
в столица на древната грузинска държава. 
Днес той е важен, политически, икономически 
и индустриален център. Обиколката включва 
посещение на църквата Метехи, построена на 
хълм над р. Мтквари, прочутите серни бани. 
Изкачване с лифт до крепостта Нарикала, около 
която се смята, че е израснала грузинската 
столица. Турът продължава с преминаване 
през площад Мейдани и ул. Шардени с нейните 
модни кафенета и галерии. Преминаване 
по прочутия булевард Руставели, където се 
намират забележителности като сградата на 
Националната Опера и Катедралата. Свободно 
време. По желание вечеря в традиционен 
ресторант с фолклорно шоу. нощувка. 

3 ден  тбилиСи - ананури - църквата 
Св.троица /каЗбЕги/ - гЕргЕти - 

гудаури /разст. 220 км/

Закуска. Отпътуване в посока Ананури и 
спирка на едноименната крепост ананури 
(UNESCO), живописно разположена на скала над 
вливането на малката р. Ведзатхеви в р. Аргави. 
Създаден още през XIV в., този архитектурен 
комплекс, състоящ се от църкви, жилища 
и крепости е бил един от най-значимите 
военни съоръжения на територията на Грузия. 
Предстои цял ден за величествени гледки и 
опознаване на живописния район на северен 
Кавказ. Най-високата точка по пътя е на 2395 
м надморска височина при преминаване на 
прохода, където могат да се направят няколко 
спирки, за да се опита минерална вода, да 

се наблюдават заснежените върхове на 
красивите планини и водопади. Продължаване 
за казбеги - главен град на района. Оттам по 
желание и срещу допълнително заплащане 
отпътуване с високопроходими автомобили  
4 x 4 WD Jeeps към прочутата църква Св. 
Троица, по-известна като Гергети от името на 
близкостоящото селище. Издигната през XIV в., 
макар и имаща огромна културно - историческа 
стойност църквата се загубва на фона на могъщия 
връх Казбек глетчер /5047 м/. Панорамата, 
която се открива остава незабравим спомен в 
съзнанието на посетителите. Пристигане в ски 
курорта гудаури, разположен на 2195 м над 
морското равнище. Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

4 ден  гудаури - мцхЕта - 
манастир джвари - гори - уПлиСцикхЕ 

тбилиСи /разст. 280 км/ 

Закуска. Отпътуване за старата столица мцхета 
(UNESCO) - един от най-древните градове на 
Грузия и нейна първа столица. Градът със своите 
многобройни църкви и манастири е важно  
религиозно средище в страната, като често 
е наричан и втори Йерусалим. Най-важният 
обект в града е Катедралата Светисховели, 
където се смята, че се съхранява плащеницата 
на Исус Христос. Това прави Катедралата 
най-важния религиозен обект в страната. Ще 
бъде посетен и манастирът джвари (UNESCO), 
едно от най-старите християнски светилища в 
Грузия. Датиран още от VI в., той е едно от най-
почитаните места в цял Кавказ. Увековечен 
е в множество текстове и литературни 
произведения, включително и в творбата на 
Михаил Лермонтов „Мцири“. Продължаване за 
гори и посещение на къщата-музей на Йосиф 
Висарионович Сталин. Програмата продължава 
със спирка за разглеждане на пещерния град 
уплисцихе, един от най-ранните градове, 
създадени на територията на страната. Преди 
налагането на християнството в страната, 
пещерите често са използвани за извършването 
на езически ритуали. След пещерния град, 
отпътуване за столицата тбилиси. Пристигане и 
настаняване в хотел. нощувка.

5 ден  тбилиСи - грЕми - цинандали - 
музей чавчавадЗЕ - тЕлави /разст. 150 км/

Закуска. Отпътуване към греми. Крепостта 
(UNESCO), стъпила на скала на бреговете на 
р. Инцоба, е един от най-важните паметници 
на средновековната архитектура в Грузия. 
Продължаване към цинандали и посещение 
на имението на принц Александър Чавчавадзе. 
Наследявайки имота през първата половина на 
XIX в., принцът поставя началото на модерното 
винопроизводство в страната, като смесва 

модерни западни технологии с вековните 
традиции на грузинското винопроизводство. По 
желание и срещу допълнително заплащане е 
възможна дегустация на местни сортове вина от 
Кахетийския район. Продължаване към телави 
- град, разположен в изненадващо красив 
район заради древните храмове, манастири, 
живописни реки и долини, където кехлибарено 
грозде расте под топлите лъчи на слънцето. 
Обиколката включва посещение на крепостта 
Батонис Цикхе, конната статуя на Еракли II и 
най-старото дърво в Грузия. Настаняване в 
хотел в района на Телави. нощувка.

6 ден  тЕлави - манаСтирът бодбЕ - 
Сигнаги - тбилиСи /разст. 170 км/

Закуска. Отпътуване от телави. Програмата този 
ден започва с посещение на манастира бодбе, 
създаден от покровителката на Грузия Св. Нино. 
Отпътуване за Сигнаги - известен още като 
градът на любовта. Добре запазената крепост, 
красивата църква Св. Стефан, калдаръмените 
улички, живописното разположение на града и 
прословутото кахетинско вино правят престоя  
наистина незабравимо преживяване. Привечер 
отпътуване за столицата тбилиси. Настаняване 
в хотел. нощувка.

7 ден  тбилиСи - иСтанбул - София

Закуска. Освобождаване на хотела и трансфер 
до летището. Полет за истанбул в 10.30 ч. 
Кацане в 12.05 ч. Следващ полет за София  
в 13.45 ч. Кацане на аерогара София в 15.05 ч.
 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на TURKISH AIRLINES 
летищни такси /199 EUR към дата 

24.12.2019 г./
1 бр чекиран багаж до 30 кг

6 нощувки със закуски в хотели 4*, от 
които: 4 - в Тбилиси, 1 - в Гудаури, 1 - в Телави

1 вечеря
трансфери и транспорт по програмата с 

климатизиран автобус /минибус/ 
туристическа програма

местен екскурзовод на англ./руски език с 
превод от водача на групата

всички входни такси за музеите и обектите 
включени в програмата

всички екскурзии и посещения, включени 
в програмата

изкачване с лифт до крепостта Нарикала 
в Тбилиси

една бутилка вода на ден 
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 20

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

10 лв., над 65 г.: 15 лв., над 70 г.: 20 лв.
единична стая: 225 лв.

пътуване с високопроходим автомобил до 
църквата Св. Троица в Гергети: 15 EUR 
вечеря в традиционен ресторант 
с фолклорно шоу в Тбилиси: 22 EUR

дегустация на местни сортове вина: 10 EUR
бакшиши за местни екскурзоводи 

и шофьори: 35 EUR
при недостигнат мин. брой от 20 тур. и при 

записани не по-малко от 15 тур.: 55 EUR
Забележка: всички доплащания и услуги 

се заявяват предварително и се заплащат с 
основния пакет.

Примерни хотели използвани по тази 
програма:

хотел Citrus Hotel 4* (www.hotelcitrus.ge/ge) 
или подобен в Тбилиси, 

хотел Marco Polo 4* (www.marcopolo.ge) или 
подобен в Гудаури, хотел Savaneti - 4* 

(www.savaneti.com/en) или подобен в Тeлави. 
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ТА Мондел Травел /  202030

дата на тръгване 
от 05 октомври до 14 октомври

10 дни / 8 нощувки в хотели / 
1 - в керван сарай 
9 закуски, 8 вечери

по маршрут
София - Истанбул - Шираз - Персеполис -  

Накш-е Рустам - Пасаргада - Абаркух - 
Зейнодин - Язд - Мейбод - Наин - Исфахан - 

Абианех - Кашан - Техеран - Истанбул - София 

крайна цена с включени летищни такси

 2895 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 27.01.2020 г.:  100 лв.

1 ден  София - иСтанбул - ШираЗ

Отпътуване от София в 15.45 ч. с редовен полет 
на TURKISH AIRLINES за истанбул. Кацане в 
17.10 ч. Продължаване същата вечер в 20.50 ч. 
за Шираз.

2 ден  ШираЗ

Кацане в 01.15 ч. Трансфер и настаняване в 
хотел. нощувка. Закуска. На обяд - начало на 
туристическата програма. Шираз е древен 
град с дълга история, като близо 2000 г. той е в 
основата на културния живот на Персия и Иран. 
Градът дълго е считан за люлка на персийската 
поезия, литература и изкуство. За известен 
период от своята история, Шираз е и столичен 
център. Посещение на пищно декорираната 
джамия Насир Ал Молк /розовата джамия/. 
Обиколката на Шираз включва джамията Вакил, 
както и едноименния базар и построената 
през XVIII в. крепост на Карим Кан - създателя 
на династията Занд, градините Ерам, накрая 
гробницата на поета Хафез. вечеря. нощувка.

3 ден  ШираЗ - ПЕрСЕПолиС 
- накШ-Е руСтам - ШираЗ

Закуска. Отпътуване към древната столица 
на Ахеменидската империя - Персеполис. 
Градът (UNESCO), построен от Дарий I още през 
далечната 518 г. пр.н.е., днес представлява един 
от най-големите археологически комплекси в 
света. Въпреки че от руините на града трудно 
може да се добие представа за грандиозността 
и величието на някогашния столичен град, 
през 1979 г. Персеполис е вписан в листата на 
Юнеско. Част от неговите забележителности 
са построената от Ксеркс порта на народите 
и залата за аудиенции на Дарий. Програмата 
продължава с посещение на Накш-е Рустам, 
древната гробница на ахеменидските царе, 
където се намират гробниците на Дарий 
Велики, Ксеркс, Артаксеркс и Дарий II. Връщане 
в Шираз с възможност за вечерно посещение 
на мавзолея на Саади, портата на Корана и 
джамията Шах Чераг. вечеря. нощувка.

4 ден  ШираЗ - ПаСаргада - абаркух 
- ЗЕйнодин

Закуска. Отпътуване за Пасаргада (UNESCO) и 
спирка за снимки в столицата на Персийската 
империя по времето на Кир Велики. Сред 
останките на старата столица най-голям 
интерес представлява гробницата на един от 
най-великите представители на ахеменидската 
династия - Кир Велики. Следваща кратка спирка 
в абаркух - неголямо селище, разположено 
на границата на пустинята, където се намира 
4500-годишен кипарис, чийто достолепен вид 
и дълголетие, оставят силно впечатление в 
съзнанието на всеки посетител. Пристигане 
вечерта в град Зейнодин - в сърцето на 
пустинята. Настаняване в кервансарай,  
реставриран по най-добрия начин от UNESCO 
през 2005 г. *приложено описание в края на 
програмата. вечеря. нощувка.

5 ден  ЗЕйнодин - яЗд

Закуска. Отпътуване за град язд, считан за 
един от най-старите градове в света. Ролята 
му на културен център и средище на идеите 
на зороастризма са причина градът да получи 
световна известност и да се превърне в едно 
от най-посещаваните места на територията на 
Иран. Обиколката на града продължава с Храма 
на огъня, кулите на ветровете - водохранилище 
с кули за вентилация и кулите на мълчанието 
- зороастрийско гробище. Следва разходка из 
старата част на града, площад Амир Чакмак с 
едноименната джамия. Настаняване в хотел. 
вечеря. нощувка.

6 ден  яЗд - мЕйбод - наин - 
иСфахан

Закуска. Отпътуване за исфахан с попътна 
спирка в мейбод за посещение на Кулата на 
гълъбите, Ледената къща и типичен ирански 
кервансарай. Следваща спирка в наин.
Програмата предвижда посещение на руините 
на старата кирпичена крепост, разрушена от 
монголите. Вечерта пристигане в исфахан и 
спирка на двата най-емблематични моста в 
града. Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

7 ден  иСфахан
Закуска. Обиколка на третия по големина град 
в Иран. исфахан е една от перлите на древна 
Персия. Градът пленява посетителите със своята 
красота и блясък. Създаден преди около 2500 г., 
Исфахан става столица на сафавидска Персия, 
като се превръща и в главен търговски град 
на пътя, свързващ Русия с Персийския Залив 
и Китай с Османската империя. Обиколката 
на Исфахан включва фотопауза на огромната 
Петъчна джамия (UNESCO), както и огромния 
площад Накш-е-джахан, втори след Тянанмън, 
около който са разположени джамията Шейх 
Лотфоллах (UNESCO) с изящния си бежово-
син купол, двореца Али Капу и грандиозния 
храмов комплекс - джамията на имама, който 
впечатлява със своята височина и изящество, 
арменската църква Ванк, която е известна със 
стенописите си и огромния купол, дворците 
Чехел Сотун и Хащ Бехешт. Свободно време за 
покупки в традиционния пазар под колонадите 
около площада. вечеря. нощувка. 

8 ден  иСфахан - абианЕх - каШан 
- тЕхЕран

Закуска. Отпътуване от исфахан с кратка 
попътна спирка в абианех, малко селище в 
подножието на планината Каркас. Aбианех 
е съхранил традициите и културата на 
местните жители в продължение на векове. 
Продължаване за кашан, красив град, чиято 
слава в производството на керамика и глинени 
изделия се носи още в Средновековието. 
Впечатляващи са къщите с гипсови отливки 
по фасадите с предвидено посещение на една 
от тях, както и на Банята на султан Ахмад 
и градината Фин. Пристигане в техеран. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

9 ден  тЕхЕран
Закуска. Живописно разположен в полите на 
планината Алборз, градът днес представлява 
неповторима комбинация от сблъсъка на 
древност и модерност и симбиозата между 
Изтока и Запада. Създаден още в дълбока 
древност, техеран се разраства през XIII в., 
когато се налага като важно търговско средище 
в района, а след унищожението на град Рей от 
монголците, се превръща и в административен 
център. Днес Техеран е модерен град, в 
който прави широки булеварди и модерна 
архитектура съжителстват с паметници, 
свидетелстващи за величавото минало на 
града. Начало на панорамна туристическа 
обиколка в иранската столица, включваща 
най-широкия и озеленен булевард в Техеран 
- Вали Асър, новата част на града, кулата 
Азади. Опознаването на техеран продължава с 
посещение на двореца Голестан (UNESCO), един 
от най-старите  паметници в града, Големия 
базар, музея, в който се съхраняват имперските 
бижута от времето на Сафавидската династия, 
където най-голям интерес представлява един от 
най-големите диаманти в света - Дариа и Ноор и 
музея на килимите. вечеря. нощувка.

10 ден  тЕхЕран - иСтанбул - София

Закуска. Трансфер за летището. Полет за истанбул 
в 14.20 ч. Кацане в 17.20 ч. Излитане за София в  
19.15 ч. Кацане в 20.35 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на TURKISH AIRLINES 

София - Истанбул - Шираз - Техеран 
- Истанбул - София

летищни такси /216 EUR за дата 02.01.2020 г./
8 нощувки със закуски в хотели 4*, 

от които: 3 - в Шираз, 1 - в Язд, 2 - в Исфахан, 
2 - в Техеран 

1 нощувка със закуска в кервансарай 
в Зейнодин

8 вечери в х-ли/местни ресторанти 
на бюфет/меню 

1 бутилка мин. вода на тур. на ден, 
освежителни напитки (чай, кафе) по време 

на дългите трансфери по програма
всички трансфери от/до летището 
транспорт с климатизиран автобус 

беседа на местни екскурзоводи с превод 
на бълг. език от водача на групата 

туристическа програма  
всички екскурзии и входни такси на 

туристически обекти и музеи, 
посочени в програмата

водач - преводач на български език 
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 20

доплащания за:

мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 
23 лв., над 65 г.: 46 лв., над 75 г.: 92 лв.

единична стая: 475 лв. 
виза за Иран: 50 EUR, такса обработка на 

документи за виза: 30 лв.
(заплаща се с основния пакет)

бакшиши местни шофьори и екскурзоводи - 
40 EUR (заплащат се с основния пакет)

при недостигнат мин. брой от 20 тур. и при 
записани не по-малко от 15 тур.: 70 EUR

Примерни хотели:
Pars Hotel или подобен в Шираз, Zeinoddin 
Caravanserai, Dad Hotel или подобен в Язд, 
Avin Hotel или подобен в Исфахан, Parsian 

Enghelab hotel или подобен в Техеран.

Забележка: нощувката в Зейнодин е в 
типичен ирански кервансарай, където може 
да се усети духа на средновековния източен 

свят. Около кръглия двор са наредени спални 
помещения с много легла, разделени от 

завеси. Санитарният възел е общ за гостите 
на кервансарая. Кервансараят разполага с 

голямо помещение за закуска и вечеря. 

ÈÐÀÍ

Øèðàç
Íàêø-å Ðóñòàì

Àáàðêóõ

Ïåðñåïîëèñ

Ìåéáîä
ßçä

ÍàèíÈñôàõàí

Êàøàí
Àáèàíåõ

Òåõåðàí

Ïàñàðãàäà
Çåéíîäèí

иран - 
мЕжду иЗтока и ЗаПада

И
РА

Н



ТА Мондел Травел /  2020 31

Л
И

ВА
Ндати на тръгване 

от 01 май до 06 май
от 19 септември до 24 септември

6 дни / 5 нощувки
5 закуски

по маршрут
София - Истанбул - Бейрут - Бейтадин - Сайда - 

Магдуш - Тир - Бейрет - Библос - Триполи - Бейрут 
- Хариса - Джейта Гротто - Бейрут - Анжар - 
Баалбек - Ксара - Бейрут - Истанбул - София 

крайни цени с включени летищни такси

 01 май: 1795 лв.

 19 септември: 1820 лв.
ранни записвания:  80 лв.

до 17.01.2020 г. за дата 01 май
до 28.02.2020 г. за дата 19 септември

1 ден  София - иСтанбул - бЕйрут

Полет на авиокомпания TURKISH AIRLINES за 
истанбул в 10.00 ч. Кацане в 11.25 ч. и полет 
за бейрут в 12.35 ч. Кацане на летище Рафик 
Харири в бейрут в 14.30 ч. Посрещане на 
летището от представител на местната агенция. 
Панорамен тур на ливанската столица и първи 
впечатления от града. Трансфер и настанявяне в 
хотел. нощувка.

2 ден  бЕйрут - бЕйтЕдин - Сайда - 
магдуШ - тир - бЕйрут 

(около 125 км в посока)

Закуска. По желание и срещу допълнително 
заплащане екскурзия до бейтедин - Сайда 
- магдуш - тир. Отпътуване за бейтeдин 
и посещение на Двореца - един от най-
красивите и ярки модели за пример на източна 
архитектура, независимо, че е построен в 
началото на XIX в. от Емир Бехир. Красивите 
арки, галерии и изтънчена декорация от 
знаменити художници се радват на посетители 
от цял свят и днес той е музей на византийска 
мозайка, бижута и оръжия. Продължаване за 
Сайда или по-известен като древния Сидон 
или града, наричан в древността - “Кралицата 
на моретата”. Днес Сайда е третия по-големина 
град в Ливан, важно пристанище и градски 
център в южната част на страната. Подобно 
на Бейрут, Сидон е древен град с повече от 
4000 години история. Благоприятното му 
разположение на бреговете на Средиземно 
море, става причина за неговото бързо 
развитие и налагане като основен търговски 
център по времето на финикийците. Водещата 
роля на града се запазва и след завладяването 
на финикийските територии от династията 
на Ахеменидите. По това време града е едно 
от главните персийски пристанища, където 
империята започва да гради своя флот, който 
по-късно ще бъде използван във войните с 
Египет и Древна Елада. През следващите векове 
изпълнение с повратни моменти и смяната на 
различни владетели, градът ще запази статута 
си на важно търговско пристанище. Днес градът 
е и обект на посещение от множество туристи, 
които разглеждат неговите паметници, спомен 
от различни епохи и култури и известната 
крепост-замък от времето на кръстоносците, 
разположена на брега на морето. Продължаване 
за магдуш, където една от най-известните 
забележителности е кулата, до която се счита, 
че Дева Мария е чакала Исус, докато той се е 
молел в Сидон. По възможност, ако времето 
позволява посещение на пещерата-светилище 
Мантара, случайно открита през 1726 г. от овчар. 
Тя е място за поклонение заради намераната 
икона на Дева Мария от VII в./входната такса 
се заплаща отделно и на място/. Пристигане 

в тир - известен и като Сур се намира в Южен 
Ливан. Името му означава скалист остров. 
Разположен е на брега на Средиземно море, на 
70 км от Бейрут и на 12 км северно от границата 
с Палестина, като историческата част на града 
се намира на естествено защитен полуостров. 
Тир е основан около 2750 година пр.н.е. и през 
Античността е един от основните финикийски 
градове. И до днес тук са съхранени внушителни 
руини от римски крепости, античен и некропол 
/включени в списъка на ЮНЕСКО/. Връщане в 
хотела. нощувка.

3 ден  бЕйрут - библоС - триПоли - 
бЕйрут (около 80 км в посока)

Закуска. По желание и срещу допълнително 
заплащане екскурзия до библос и триполи. 
Отпътуване за библос или Джубейл, живописно 
разположен е на брега на Средиземно море. 
Известен с това, че доставя египетски папирус 
в Древна Гърция, откъдето идва и името 
му - библос. По време на владичеството на 
египетските фараони през III и II хилядолетие 
пр.н.е. е търговска и религиозна столица на 
финикийското крайбрежие. Той е родина 
на първата линейна азбука, предшественик 
на всички съвременни, където най-старият 
известен финикийски надпис е открит върху 
саркофага на библоския владетел Ахирам. 
Продължаване за триполи - вторият по големина 
град в Ливан. Обзорна обиколка на града и 
разглеждане на замъка Сейнт Жул с останки над 
5000 години, посещение на ливански хамам, 
стария пазар и едно от най-старите пристанища 
в света. Връщане в бейрут. нощувка.

4 ден  бЕйрут - хариСа - джЕйта 
гротто - бЕйрут (около 20 км в посока)

Закуска. Начало на туристическата обиколка 
на бейрут /включена в пакетната цена/ - 
магнетичната столица на Ливан. Град с 5000 
годишна история, град преминал през периоди 
на възход и падение, град до скоро раздиран от 
ужасите на гражданската война и почти сринат 
до основи, но и възкръснал от пепелищата, 
модерен, динамичен, опияняващ и очароващ. 
всичко това е бейрут! Със характерния 
си ориенталски чар, примамващи кафета, 
модерна архитектура, исторически паметници 
и гастрономически изкушения, така характерни 
за Ориента и гостоприемството на неговите 
жители, рядко срещано на други места по 
света, бейрут е място, което трябва да се посети 
на всяка цена. Денят започва с посещение на 
Националния музей, построен 1937 година, 
излагащ антики и съкровища от различни епохи, 
намерени на територията на Ливан. Обиколката 
продължава с разглеждане на централната 
част на бейрут - площад Нежви и улица Маарат, 
едни от най-живописните и изпълнени с живот 
места в града. Изкачване с лифт до храма на 
Св. хариса и статуята на Дева Мария, която се 
издига високо над града. Статуята на Девата 
е  обект на посещение както от християни, 
така и от мюсюлмани. Отпътуване за джейта 
грото - приятел или съперник? Намирате се 
пред един от най-ярките национални ливански 
символи! От незапомнени времена, сред 
тишината и спокойствието на вечността се 
намира система от отделни, но взаймосвързани 
карстови варовикови пещери с дължина около 
9 километра, които се съревновават за част 
от новите седем чудеса на света. Връщане в 
хотела. нощувка.

5 ден  бЕйрут - анжар - долината 
бЕкаа - баалбЕк (градът на Слънцето) 

- кСара (около 90 км в посока)

Закуска. По желание и срещу доп. заплащане 
екскурзия до анжар - долината бекаа - баалбек. 
Отпътуване към балбек с кратка спирка на 
руините на Анжар, в превод означаващ  „бягаща 

река”, но и известен като „Гостоприменият дом 
на арменците“. Продължаване през долината 
Бекаа, сгушена между красиви селца, винарни 
и руини. Районът на Бекаа, разположен между 
планинските хребети Ливан и Антиливан, се 
слави със своята древна история и множество 
културно-исторически паметници. Несъмнено 
най-прочут от тях е древният храмов 
комплекс край едноименният град баалбек. 
В покрайнините на града се намира един 
от най-значимите паметници съхранени от 
времето на Римската империя, в чиито храмове 
са почитани Юпитер, Венера и Меркурий. 
Въпреки прочутите храмове на трите божества, 
в наши дни учените знаят, че районът на 
Баалбек е имал значение на религиозно 
средище хиляди години преди Римската 
империя, а неговото изграждане и мистично 
предназначение остават забулени в забравата 
на времето. Програмата предвижда посещение 
на храмовете на Юпитер и Бакх, които със 
своите размери засенчват повечето запазени 
до наши дни храмове от епохата на античността 
и се отличават с високото качество на своята 
декорация. Посещение на една от най-древните 
винарски изби в Ливан ксара с дегустация на 
плътно вино с остатъчен вкус! Дегустацията е на 
4 премиум марки вина (Chateau rouge, Cabernet 
sauvignon, Chardonnay, cuvee IIIe millénaire). 
Връщане в хотела. нощувка. 

6 ден  бЕйрут - иСтанбул - София

Закуска. Свободно време за разходка и 
последни покупки преди отпътуване. Трансфер 
от хотела до летището и в 16.00 ч. полет за 
Истанбул. Кацане в истанбул в 18.05 ч. В 19.25 ч.  
излитане за София. Кацане на летище София в 
20.45 ч.
Забележка:  възможна е промяна в поредността 
на дните за провеждане на допълнителните 
екскурзии.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на TURKISH AIRLINES

летищни такси /233 EUR към 04.12.2019 г./
5 нощувки със закуски в Бейрут в х-л 

Ramada Down Hotel 4* или подобен
всички трансфери от/до летището 

туристическа обиколка на Бейрут с автобус 
и местен екскурзовод на англ. език с превод 

на бълг. език от водача на групата
изкачване с лифт до храма на Св. Хариса

посещение на Джейта Грото
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 20

намалениe за:
3-ти възр. на доп. легло: 50 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

10 лв., над 65 г.: 20 лв., над 75 г.: 40 лв.
единична стая: 397 лв.

при недостигнат мин. брой от 20 тур. и при 
записани не по-малко от 15 тур.: 65 лв. 

допълнителни екскурзии:
бакшиши за местни екскурзоводи и 

шофьори: 30 EUR /заплащат се с осн. пакет/
градска такса в хотела в Бейрут, в случай, 

че се изисква такава
екскурзия до Бейтедин - Сайда - 

Магдуш - Тир: 98 EUR
екскурзия до Библос и Триполи: 78 EUR
екскурзия до Анжар - долината Бекаа - 

Баалбек - Ксара: 89 EUR
Забележка: цената е калкулирана при мин. 
10 тур., включва специално организиран 

за групата автобус/минибус, всички 
входни такси, местен екскурзовод и 

придружаващ водач-преводач/. Необходима 
е предварителна резервация и плащане с 

основния пакет.
Забележка: пакетната цена е калкулирана при 

курс на купуване 1 USD = 1.70 лв. При промяна в 
курса, пакетната цена ще бъде преизчислена.

ливан - 
ПЕрлата на блиЗкия иЗток
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дати на тръгване 
от 15 април до 27 април

вЕликдЕнСки ПраЗници
от 15 ноември до 27 ноември

13 дни, 10 нощувки
10 закуски, 2 вечери

по маршрут
София - Париж/Франкфурт - Буенос Айрес - 

Монтевидео - Буенос Айрес - Игуасу - Рио де 
Жанейро - Париж/Франкфурт - София

крайни цени с включени летищни такси

 15 април: 4979 лв.

 15 ноември: 5175 лв.
ранни записвания:  160 лв. 

до 31.12.2019 г. за дата 15 април
до 31.01.2020 г. за датa 15 ноември

буЕноС айрЕС и нЕговия чар, 
монтЕвидЕо и нЕговото 

СПокойСтвиЕ, рио дЕ жанЕйро 
и нЕговата магия, ангра доС рЕйС 

и СлънчЕвитЕ ПлажовЕ, 
да добавим и водоПадитЕ игуаСу 

и тяхната фантаЗия...

1 ден  София - Париж/франкфурт 
- буЕноС айрЕС

Отпътуване от София в 07.20 ч. - за дата на 
тръгване 15.04. с полет на АIR FRANCE за Париж  
/*14.15 ч. с полет на LUFTHANSA за франкфурт. 
Кацане в 09.20 ч./*15.40 ч. Групата с дата на 

тръгване 15.04. има възможност да се придвижи 
с метро до центъра на френската столица за 
разходка, придружена от водача на групата. 
Продължаване същата вечер в 23.40 ч./*22.15 ч. 
за буенос айрес.
легенда */ - групата на тръгване от България 15.11.2020 г.

2 ден  буЕноС айрЕС
 
Кацане в 08.10 ч./*08.00 ч. на международното 
летище Eзейза в аржентинската столица 
буенос айрес. Посрещане, трансфер до 
центъра. Разходка по известните булеварди 
Санта Фе и 9-ти юли. Туристическата обиколка 
продължава с разглеждане на площад де Майо, 
сградата на Правителството, Националния 
Конгрес, Театър Колумб, Обелиска - символът 
на града, Катедралата, квартал Реколета, 
пристанището Мадеро, кварталите Сан Телмо 
и Ла Бока. Разходка по Каминито - уличката на 
емигрантите и парка Палермо. Настаняване в 
хотел. Свободно време. нощувка.

3 ден  буЕноС айрЕС - фиЕСта гауча
(екскурзия по желание)

Закуска. Факултативна екскурзия - излет сред 
природата на южноамериканската пампа. 
Посещение на типична ферма на гаучос  
/аржентински каубои/, където ще бъдете 
посрещнати със специален обяд с креолска 
скара. Фиеста Гауча е незабравимо изживяване 
с много вино, песни, танци и състезания на 
кон. Ще имате възможност да се запознаете с 
местния бит и обичаи. Ще се насладите и на 
шоу - демонстрация на ловкостта на гаучото. 
Връщане в хотела. По желание посещение на 
танго шоу. нощувка. 

4 ден  буЕноС айрЕС - монтЕвидЕо
(екскурзия по желание)

Закуска. Свободен ден със следните 
фантастични предложения: по желание 
екскурзия Тигре и Делта - отпътуване за 
крайбрежната зона на Буенос Айрес - Ел Тигре 
край река Рио де ла Плата. Разходка с корабче до 
островите по делтата на река Парана - любимо 
място сред природата. Другото предложение 
е да посетите някои от многобройните 
тематични музеи в Буенос Айрес. Следващото 
предложение е факултативна еднодневна 
екскурзия до монтевидео - столицата на 
уругвай: трансфер до пристанището на Буенос 

Айрес, пътуване с ферибот на Букебус в посока 
Монтевидео. Трансфер до града и панорамна 
обиколка с местна туристическа компания със 
смесена група и беседа на чужд език (при 15 
записани тур. групата ще бъде съпроводена от 
бълг. водач). Връщане вечерта към 23.00 ч. в 
хотела в Буенос Айрес. нощувка.

5 ден  буЕноС айрЕС - игуаСу 
(от аржентинска страна)

Закуска. Трансфер до аерогарата за 
вътрешен полет до водопадите игуасу (~1.45 
мин.). Кацане, посрещане и трансфер до 
националния парк игуасу (UNESCO), част 
от който са водопадите (в превод „Голяма 
вода”), простиращи се на широчина 2.7 км /
входната такса за парка се заплаща на място/. 
Разглеждане на това природно чудо от 
аржентинска страна със спиращи дъха гледки 
и изумителни панорами, от която се открива 
3/4 от това приказно явление. Разходката 
по специални пътища и мостове отвежда в 
непосредствена близост до някои от тях, под 
дъги от дъжд и мъгла, образувани от падащата 
вода, се стига в близост до най-високата част, 
Дяволското гърло (Гарганта дел Диабло) - най-
впечатляващият и най-популярният от всички 
водопади с ширина 150 м, с най-голям дебит 
и с формата на подкова, намиращ се точно на 
границата между двете страни. Настаняване в 
хотел в селището Фоз до Игуасу на бразилска 
територия. вечеря. нощувка. 

6 ден  буЕноС айрЕС - игуаСу 
(от бразилска страна)

Закуска. Посещение на водопадите от бразилска 
страна /входната такса за парка се заплаща 
на място/. В зависимост от нивото на водите 
на река Игуасу, броят на малките и големите 
водопади, намиращи се сред разкошна 
тропическа растителност, варира от 150 до 
300. Тук е Птичият парк, една туристическа 
атракция, част от резервата, предлагащ голямо 
разнообразие от птици от цяла Бразилия  
/входната  такса за Птичия парк е включена 
в пакетната цена/. По желание за качване на 
адреналина - Макуко Сафари, незабравимо 
мокро приключение, при което качени на борда 
на моторна лодка, ще стигнете до самите падове 
на водопада. По желание полет над водопадите 
с хеликоптер, за да се изкачите на 1650 м над 
земята. Връщане в хотела. вечеря. нощувка. 
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рио де жанейро
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7 ден  игуаСу - рио дЕ жанЕйро
(корковадо)

Закуска. Полет за рио де жанейро. Кацане, 
трансфер и начало на туристическата програма. 
Когато се каже Рио, веднага в ума избухват 
мисли, свързани с блестящите оскъдни 
костюми по време на Карнавала, плажа 
Копакабана, неудържимите ритми на самбата 
и статуята на христос (38 м), благославяща 
посетителите, разперила ръце от върха на 
планината Корковадо на 710 м надморско 
равнище, избрана като едно от новите 
седем чудеса на света. Следва пътешествие, 
започващо от Космо Вело с влакче, лъкатушещо 
по тясна стръмна жп линия между тропически 
дървета и храсти на Националния парк Тижука, 
стигащо почти до подножието на статуята. 
Панорамата към планините, към залива и 
града е божествена, усещането, че всичко е под 
краката, е натрапващо. Настаняване в хотел 
в района на Копакабана/Ипанема. В края на 
деня посещение на царството на скъпоценните 
камъни в световно известната бижутерска 
къща Щерн. нощувка.

8 ден  рио дЕ жанЕйро 
- коПакабана/иПанЕма

Закуска. Свободно време за плаж и разходка. 
нощувка.

9 ден  рио дЕ жанЕйро 
(Захарната глава)

Закуска. Полудневна обиколка на 
космополитния рио де жанейро. Разходка 
из центъра на града, из тесните улички и 
исторически сгради, нашепващи легенди и 
истории. Всяко кътче тук има уникален облик - 
сградата на Градския Театър, площад XV, красиво 
реставрираната сграда на Банка до Бразил, 
приютила Културния център, Националния 
исторически музей, Националната Библиотека, 
манастирът Сао Бенто. Следва посещение на 
Захарната глава, която заедно със самбата, 
плажовете и красивите жени, си остава 
една от оригиналните и запомнящи се 
забележителности на Рио. Наистина заслужено! 
Изкачването е с кабинков лифт и след кратко 
пътуване, от първата спирка, от върха на Моро 
де Урка (220 м) и от върха на Захарната глава 
(396 м) ще се разкрие незабравима гледка 
към плажовете на Копакабана и Ипанема, към 
статуята на Христос Изкупителя, към залива 
Гуанабара. Продължаване към маракана, най-
големият стадион в света с капацитет повече от 
160 000 зрители, храмът на бразилския футбол 
(фотопауза, разглеждане отвън). нощувка. 

10 ден  рио дЕ жанЕйро - 
ПЕтроПолиШ (по желание)

 
Закуска. Свободно време за плаж и разходка. 
Екскурзия по желание до колониалния 
град Петрополиш, разположен на 65 км от 
Рио де Жанейро, изграден в европейски 
стил от бразилския император Педро II. Тук 
той построява своята лятна резиденция - 
Императорският дворец, превърнат в музей. 
Връщане в хотела в рио. По желание и срещу 
допълнително заплащане шоу - спектакъл 
Бразилска самба с много страст, ритъм, вихрени 
танци и карнавални костюми. нощувка.

11 ден  рио дЕ жанЕйро - 
ангра доС рЕйС (по желание)

Закуска. Свободно време или по желание 
целодневна екскурзия с включен обяд до ангра 
дос рейс. Пътят ще ви отведе до едно от най-
красивите кътчета на бразилското крайбрежие. 
Тюркоазени води, красиви плажове с фин пясък, 
спокойствие и всепоглъщаща зеленина, правят 
това място предпочитано от най-богатите хора в 
Бразилия. Предстои круиз, който ви отвежда до 
някои от стотиците острови, които са пръснати 
като мъниста сред синята водна шир. Тук сред 
островите отново ще имате възможност да 
поплувате и да се порадвате на прекрасните 
слънчеви лъчи. Връщане в рио. нощувка. 
Забележка: Възможна е промяна в поредността 
на дните за провеждане на доп. екскурзии.

12 ден  рио дЕ жанЕйро -
заливът гуанабара (по желание) - 

Париж/франкфурт
Закуска. Свободно време или по желание 
полудневна екскурзия в залива гуанабара - ще 
можете да се насладите на забележителния 
Рио де Жанейро, разхождайки се с лодка до 
другия бряг - град Нитерой и моста, покрай 
красиви плажове, скали с екзотични форми 
и хълмове. Връщане в хотела в рио. Трансфер 
до летището и полет в 15.25 ч. за Париж за 
група с дата на отпътуване от България 15.04. 
/*в 22.40 за франкфурт за група с дата на 
отпътуване 15.11.

13 ден  Париж/франкфурт - София
Кацане в Париж в 07.40 ч./*във франкфурт 
в 11.00 ч. Полет в 12.55 ч./*14.55 ч. за София. 
Кацане на 
летище София в  
16.40 ч./*18.10 ч.
легенда */ - групата на 
тръгване от България 
15.11.2020 г.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на Air France  

София - Париж - Буенос Айрес - Рио де Жанейро 
- Париж - София с летищни такси на стойност 

80 EUR за група с дата на тръгване 15.04.
самолетен билет на LUFTHANSA 

София - Франкфурт - Буенос Айрес - Рио де 
Жанейро - Франкфурт - София с летищни 

такси на стойност 510 EUR към дата  
21.11.2019 г. за дата на тръгване 15.11. 

самолетен билет Буенос Айрес - Игуасу - 
Рио де Жанейро с вкл. летищни такси 

10 нощувки със закуски в хотели 4* от които: 
3 - в Буенос Айрес в централно разположен, 

2 - в Игуасу, 5 - в Рио де Жанейро
2 вечери в хотела в Игуасу 

всички трансфери, упоменати в програмата 
полудневна обиколка на Буенос Айрес 
полудневна туристическа програма в Рио 

де Жанейро с изкачване с железница на 
планината Корковадо до статуята на Христос 
полудневна тур. програма в колониалния 

център на Рио де Жанейро и изкачване с лифт 
до хълма Урка и до хълма Захарната глава 
посещение на бижутерска къща Щерн 
посещение на водопадите Игуасу от 

аржентинска и бразилска страна с местен 
екскурзовод  входна такса за посещението на 
Птичия парк  водач-преводач от агенцията 

и обслужване с превод на бълг. език за вкл. в 
пакетната цена посещения и мероприятия

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. в стая на доп. легло: 280 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 180 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 

30 лв., над 65 г.: 60 лв., над 75 г.: 90 лв.
единична стая: 1185 лв.

вход за аржентинската част на Игуасу: ~12 USD, 
вход за бразилската част на Игуасу: ~17 USD

(заплащат се на място в местна валута) 
бакшиши за шофьори, екскурзоводи: 40 USD 

(заплащат се с основния пакет)
при недостигнат мин. брой от 15 тур. и при 

записани не по-малко от 12 тур.: 95 EUR
факултативните мероприятия: 

аржентина:  Тигре и Делта: 60 USD, 
Фиеста Гауча с включен обяд: 120 USD, 

Танго шоу с вечеря: 100 USD 
уругвай:  екскурзия до Монтевидео: 320 USD 
(с вкл. трансфер до пристанището от/до х-ла)
игуасу:  Макуко Сафари „Голямо мокро 

приключение”: 95 USD, 
разходка с хеликоптер над водопадите 

(15 мин.): 150 USD  (заплаща се на място), 
бразилия:  Самба шоу: 110 USD 

(без вечеря, с вкл. трансфер), екскурзия 
„Заливът Гуанабара”: 82 USD, 

екскурзия до Петрополиш: 69 USD,
еднодневна екскурзия “Агра дос Рейс” - 

круиз с вкл. обяд: 85 USD
Забележка: доп. екскурзии се провеждат 

в смесени групи с други туристи на 
англ. и испански език. Задължително се 

заявяват преди отпътуване и се заплащат 
с основния пакет. Група от записани мин. 

10 тур. се придружава от българския 
водач. Цените на доп. екскурзии подлежат 

на препотвърждение, както и тяхната 
последователност на провеждане. 

Забележка: цените са калкулирани при курс 
1 USD = 1.70 лв. При промяна на валутния курс, 

пакетната цена ще бъде преизчислена.

 Примерни хотели: 

Scala Hotel Buenos Aires  
(www.scalabuenosaires.com/es) или 

подобен в Буенос Айрес, Recanto Cataratas 
Thermas Resort Convention (www.

recantocataratasresort.com.br) или подобен в 
Игуасу, Hotel Rio Othon Palace (www.othon.
com.br/hotel-copacabana/rio-othon-palace/) 

или подобен в Рио де Жанейро

игуасу
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дата на тръгване 
от 24 октомври до 05 ноември

13 дни / 10 нощувки 
10 закуски, 2 вечери

по маршрут
София - Истанбул - Йоханесбург - Водопадът 

Виктория - Ботсвана /Национален парк 
Чобе/ - Замбия /Ливингстън/ - Йоханесбург 

- Претория - Драконовите планини - 
Национален парк Крюгер - Кейптаун - 
нос Добра Надежда - нос Кейп Пойнт - 

Стеленбош - Кейптаун - Истанбул - София

крайна цена с включени летищни такси

6987 лв.
отстъпка за ранни записвания:  

до 28.02.2020 г.  200 лв.

1 ден  София - иСтанбул - 
йоханЕСбург

Излитане в 21.40 ч. от летище София с полет на 
авиокомпания TURKISH AIRLINES за истанбул. 
Кацане в истанбул в 23.05 ч. Излитане в 
01.35 ч. за йоханесбург.

2 ден  йоханЕСбург

Кацане в йоханесбург в 10.20 ч. Посрещане 
на летището и трансфер до хотела. Свободно 
време за кратка почивка. Въпреки че градът 
не е столица на страната, той е най-големият 
и вероятно най-богатият град на ЮАР. 

Възникнал едва през XIX в., йоханесбург се 
разраства бързо, благодарение на минното 
дело и богатите златни находища. Днес той е 
важен индустриален и икономически център 
на страната, като тук се намира и седалището 
на Върховния конституционен съд. Въпреки 
липсата на забележителни паметници на 
културата, Йоханесбург заради своята близост 
до административната столица Претория, както 
и до Националния Парк Крюгер, е и един от най- 
често посещаваните градове в Южна Африка. 
Следва панорамна туристическа обиколка на 
града, която включва минаване покрай Стария 
форт, който в началото е използван като затвор, 
отиване до мината Кулинан, покрай която ще се 
разходим и разгледаме отвън, за да разберем 
историята на най-големия диамант в света,  
Националната банка, старата Поща и старото 
Кметство. Разглеждане на музея на Апартейда, 
разказващ жестоката история за отношенията 
между различните етноси, които съставляват 
населението на ЮАР. нощувка.

3 ден  йоханЕСбург - водоПадът 
виктория

Закуска. Трансфер до летището на Йоханесбург 
и полет за Зимбабве. Кацане на летище 
Victoria Falls. Трансфер и настаняване в хотел 
в района на водопада виктория, намиращ се 
на границата между двете държави. Кратка 
почивка и в следобедните часове начало на 
круиз по водите на р. Замбези с включени 
мезета сред едни от най-живописните гледки 
в най-романтичния момент от денонощието, а 
именно този на залеза на слънцето. Връщане в 
хотела. нощувка.

4 ден  водоПадът виктория

Закуска. Начало на ден с благовейни гледки, 
посветен на едно от най-величествените 
творения на природата - водопада виктория. 
Дейвид Ливингстън - първият европеец, 
който вижда с очите си водопада, казва за 
него, че несъмнено небесните ангели летят 
над водопада, възхищавайки се на неговото 
великолепие. Красотата на Виктория и 
чувствата, които завладяват посетителите на 
величествения водопад, не могат да се опишат 
с думи. Всеки трябва лично да усети мощта и 
да чуе тътена на падащата от около 108 мeтра 

вода. Връщане в хотела. По желание и срещу 
допълнително заплащане полет с хеликоптер 
над водопада Виктория - незабравим спомен за 
цял живот. нощувка.

5 ден  водоПадът виктория - 
боСтвана /националЕн Парк 

чобЕ/ - виктория фолС

Закуска. По желание и срещу допълнително 
заплащане круиз и сафари в съседна ботсвана. 
Трансфер с микробус до национален парк чобе, 
откъдето започва сафари с джипове. Денят 
продължава с вкусен обяд в местен ресторант. 
Следва най-живописното пътешествие с 
корабче през делтата на реката Чобе, където под 
съпровода на ритмичната африканска музика 
групата ще има възможност да се наслади 
на едни от най-величествените африкански 
пейзажи. Връщане в хотела. Вечерта по 
желание бома-вечеря с шоу програма, местни 
специалитети, музика и танци. нощувка.

6 ден  водоПадът виктория - 
Замбия - ПрЕтория - йоханЕСбург

Закуска. Трансфер до летище Harry Mwanga 
Nkumbula International, Ливингстън в Замбия. 
Следва полет за йоханесбург. Кацане на 
летище Тамбо. Отпътуване за Претория. Кратък 
вечерен панорамен тур на града. Трансфер до 
йоханесбург и настаняване в хотел. нощувка.

7 ден  йоханЕСбург 
- Панорамният път през драконовите 

планини - Парк крюгЕр

ранна закуска. Предстои целодневно пътуване 
през едни от най-красивите природни 
гледки на ЮАР. Маршрутът  минава през така 
наречения Панорамен път, който прекосява 
северните склонове на Драконовите планини, 
преминаващи през провинция Мпумаланга. 
Смайващите пейзажи, несравнимата природа в 
съчетание със спокойния живот на живописно 
разположените населени места по планините 
ще оставят незабравими спомени. Попътна 
спирка при „Прозореца на Господ“, където от 
1000 м височина, сякаш от Небесата ще се 
докоснете до поразителната разломна долина 
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Лоувелд, след която някъде там в безбрежната 
шир е границата с Мозамбик и планината 
Лемомбо. Предвидени са още две кратки 
панорамни спирки - Three Rondavels, Bourkes 
Luck Potholes, при които ще имате възможност 
да се насладите на живописната природа на 
Драконовите планини. Пристигане вечерта 
в крюгер - най-големия национален парк в 
ЮАР. Името му идва от неговия основател Паул 
Крюгер. Отворен е за посетители от 1927 г. и 
един от най-богатите паркове на животински 
видове в света. Настаняване в лодж. вечеря. 
нощувка.

8 ден  Парк крюгЕр

Закуска. Джип сафари 4х4! Тук несъмнено 
ще започне една от най-запомнящите се 
части на пътуването в Южна Африка в 
световноизвестния и един от най-посещаваните 
Национални паркове в цяла Африка. Славата 
му се носи сред природолюбителите от цял 
свят като място, където могат да се видят 
представителите на т.нар. „голяма петорка“ на 
Африка - слон, бивол, носорог, лъв и леопард. За 
любителите на животни в парка има над 2000 
км асфалтирани пътища. Където и да попаднете 
ще станете свидетели на едни от най-красивите 
животински видове. Във водните басейни 
ще се любувате и на носорози, хипопотами и 
крокодили. Също ще имате възможност да се 
докоснете до дивата природа, за да се радвате 
на антилопи, зебри и жирафи. По бреговете на 
река Мапуто, снасят яйца най-големите кожести 
костенурки в света с тегло над 900 кг. Убедете 
се сами! вечеря. нощувка.

9 ден  Парк крюгЕр - кЕйПтаун 

Закуска. Трансфер до летище Скукуза и полет 
за кейптаун. Кацане, трансфер и настаняване 
в хотел. Кратка почивка. Придружени от 
водача на групата, се предвижда пешеходна 
разходка за първи впечатления до колоритния 
африкански квартал Бо-каап. нощувка.

10 ден  кЕйПтаун - нос добра 
надЕжда и нос кЕйП Пойнт - 

болдърС бийч

Закуска. Начало на целодневна екскурзия 
към намиращите се на юг от града нос добра 
надежда и нос кейп Пойнт. Този тур не би 
оставил равнодушен дори и най-взискателния  
турист. Красиви заливи, скални отвеси и 
безбрежен океан ще направят пътешествието 
незабравимо. След изкачване със зъбчата 

железница, позната като „Летящият холандец“ 
на 250 м височина до стария фар, стигаща до 
една от най-високите точки на нос Кейп Пойнт, 
ще останете с усещането, че сте стигнали до 
края на света. Продължаваме към известния 
нос добра надежда /Cape of Good Hope/. Спирка 
за фотопауза. След тази наситена с емоции и 
впечатления сутрин, следва круиз из залива 
Хънт бей. Денят продължава с попътна спирка  
за фото-пауза в подножието на връх Чапман. 
Най-вълнуващото в този ден е минаването 
по крайбрежната магистрала Чапис, строена 
от военнопленниците в началото на XX в. в 
продължение на 7 години. Изключително силно 
впечатление правят многобройните извивки, 
изваяни с голи ръце покрай заливите, около 
които се движи групата докато се стигне до 
Болдърс Бийч за спирка и приятелска среща с 
пингвините… Връщане към хотела в кейптаун.  
нощувка. 

11 ден  кЕйПтаун - СтЕлЕнбоШ - 
франчук - тЕйбъл маунтийн

Закуска. Денят започва с незабравимо 
пътешествие до Тейбъл Маунт (Плоската 
планина). В този ден ще имаме възможност 
да се изкачим с лифт, стигащ до една от най-
високите точки на Тейбъл Маунтин и откриващ 
панорамна гледка на 360°, с която ще се 
насладим на смайващите красоти на Кейптаун. 
Гледката е неповторима и като на длан се вижда 
простиращия се в ниското град, а отвъд златните 
плажове синее безкрайният океан. Отпътуване 
за град Стеленбош - един от най-значимите 
винопроизводителни райони на ЮАР. Преди 
пристигането е предвидена дегустация на 
прочутите южноафрикански избрани марки 
вина в известните изби Франчук. Корените на 
винопроизводството тук се свързват с първите 
френски заселници в страната - хугеноти, които, 
гонени от преследванията на католическата 
църква напускат Стария континент и се заселват 
в плодородните равнини около града в края на 
XVII в. Следва посещение на града на френските 
заселници и свободно време за разходка и 
шопинг. Връщане в кейптаун. нощувка.

12 ден  кЕйПтаун - иСтанбул

Закуска. Освобождаване на хотела. Свободно 
време за разходка и последни покупки. 
Трансфер до летището и полет в 18.35 ч. на 
TURKISH AIRLINES за истанбул.

13 ден  иСтанбул - София

Кацане в 06.00 ч. Полет за София в 08.35 ч. 
Кацане в 08.55 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на TURKISH AIRLINES за 
международния полет София - Истанбул - 

Йоханесбург - Кейптаун - Истанбул - София 
с летищни такси /366 EUR към 23.12.2019 г./
самолетен билет Йоханесбург - Victoria 

Falls (Зимбабве) с вкл. летищни такси
самолетен билет Harry Mwanga 

Nkumbula International (Ливингстън, 
Замбия) - Йоханесбург с вкл. летищни такси 
самолетен билет Скукуза (Парк Крюгер) - 

Кейптаун с вкл. летищни такси
всички летищни такси за вътр. полети
10 нощувки със закуски, от които: 

2 - в Йоханесбург в х-л 4*, 3 - в района на 
Водопада Виктория в х-л 4*, 

2 - на територията на Национален Парк 
Крюгер в лодж 4*, 3 - в Кейптаун в х-л 4*

2 вечери
транспорт с луксозен, климатизиран 

автобус
всички трансфери посочени в програмата
обиколка на Йоханесбург с вкл. входни 

такси за музея на Апартейда, 
круиз по р. Замбези с вкл. мезета
входна такса за Природния резерват в 

района на Водопада Виктория + полудневно 
посещение

кратък панорамен тур на Претория
 целодневно пътуване през Драконовите 

планини на ЮАР с вкл. входни такси за трите 
панорамни спирки по Панорамния път

еднодневно сафари в Парка Крюгер с вкл. 
такса за опазване на парка

екскурзия до нос Добра Надежда и нос 
Кейп Пойнт

изкачване със зъбчата железница до нос 
Кейп Пойнт и круиз из залива Хънт бей
винарски тур до Стеленбош с дегустация 

на избрани марки вина във Франчук
изкачване с лифт до Плоската планина
местни екскурзоводи с превод на бълг. ез.

водач-преводач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 
30 лв., за над 65 г.: 60 лв., над 75 г.: 120 лв.

единична стая: 1295 лв.
виза за ЮАР: 65 лв. + 30 лв. такса 

обработка на документи (заплаща се с 
основния пакет) задължително лично 
кандидатстване за виза и явяване в 

Консулство на ЮАР в София
виза за Зимбабве: 45 USD (полага се при 

влизане в страната и се заплаща с осн.пакет)
виза за Замбия: 50 USD (полага се и се 

заплаща при влизане в страната)
при недостигнат мин. брой от 15 тур., 

но не по-малко от 12 тур.: 120 EUR 
еднодневна екскурзия до Ботсвана с круиз 
и джип сафари из Национален парк Чобе с 

вкл. обяд: 190 EUR при мин. 10 тур.
(заплаща се с основния пакет)

полет с хеликоптер над водопада 
Виктория: 150 EUR + входна такса за 

Природния резерват: 20 EUR при мин. 10 тур.
(заплаща се предварително с осн. пакет)
бакшиши за шофьор и екскурзовод: 45 USD

(заплащат се с основния пакет)
Забележка: цената е калкулирана при курс

1 USD = 1.70 лв. При увеличение на валутния 
курс, пакетната цена ще бъде преизчислена.

 Примерни хотели ползвани 
по тази програма:

Crowne Plaza The Rosebank Hotel 4* (www.ihg.
com/crowneplaza/hotels/us/en/johannesburg/
jnbrb/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-CP-
_-ZA-_-JNBRB) или подобен в Йоханесбург, 

The Kingdom Hotel 4* (www.thekingdomhotel.
co.za) или подобен в района на водопада 

Виктория, Protea Hotel by Marriott Kruger Gate 
4* (www.marriott.com/hotels) или подобен в 
района на Крюгер, Cape Town Lodge Hotel 4* 

(capetownlodge.co.za) или подобен в Кейптаун.
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дата на тръгване 
от 19 юли до 27 юли

9 дни / 7 нощувки 
8 закуски, 3 обяда, 7 вечери

по маршрут
София - Истанбул - Килиманджаро - 

ез. Маняра - Нгоронгоро кратер - 
Национален парк Серенгети - о-в Занзибар 

- Истанбул - София

крайна цена с включени летищни такси

6275 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 11.01.2020 г.:  190 лв.

1 ден  София - иСтанбул - 
килиманджаро

Полет на ТURKISH AIRLINES от аерогара София 
в 16.30 ч. за истанбул. Кацане на летище 
истанбул в 17.15 ч. Продължаване същата вечер 
в 19.50 ч. за килиманджаро.

2 ден  килиманджаро - ЕЗ. маняра - 
нгоронгоро кратЕр

Кацане на летище килиманджаро, танзания 
в 05.10 ч. Посрещане на летището. Първо 
ще се спре за закуска в Planet Lodge Airport  
www.planet-lodges.com/airport_planet_lodge,  
където туристите ще могат да се освежат.  
Продължаване по маршрута в посока 
Нгоронгоро със спирка за фотопауза на 
панорамна площадка над езерото маняра. 
Начало на сафари в кратера Нгоронгоро. 
Разположен в най-голямата, незалята калдера 
на угаснал вулкан в света, резерватът е едно 
от най-добрите места за наблюдение на 
богатия животински свят на Африка. Пътят 
отвежда до ръба на кратера на височина от над  
2200 м, откъдето се разкриват незабравими 
гледки към обширната долина, сгушена в 
кратера на угасналия преди около 250 хил. 
години вулкан. След кратка пауза, в която 
величествената гледка ще се запечата трайно 
в съзнанието и фотоапаратите на всички 
пътуващи, ще се спуснем надолу към долината, 
където пред очите ни ще се разиграят сцени, 
които сме свикнали да виждаме само в 
документални филми. Над 25 000 индивида 
от различни животински видове могат да се 
срещнат в долината като най-интересни сред 
тях са изключително редките черни носорози, 
хипопотами, различни видове антилопи, 
африкански биволи, петнисти хиени  и почти 
затворената популация от лъвове, които 
живеят в района на кратера. Важна част от 
живота в района на Нгоронгоро са и масайските 
племена, чиито представители водят начин на 
живот, застинал във времето. Настаняване в 
Ngoro Ngoro Sopa lodge 4* /www.sopalodges.
com/ngorongoro-sopa- lodge/the- lodge/  
или подобен. вечеря. нощувка.
 

3 ден  нгоронгоро - СЕрЕнгЕти

Закуска. Отпътуване в посока Серенгети. 
Пътят ни минава през възвишения на парка 
Нгоронгоро и достига до входа на Серенгети. 
Следва ден посветен за разглеждане на един от 
най-големите и известни природни резервати в 
света (с включен сух пакет за обяд). В началото 
на сухия сезон, паркът Серенгети е едно от 
най-подходящите за сафари и наблюдение на 
диви животни места. Милиони антилопи гну 
и стотици хиляди зебри мигрират в търсене 
на вода и се събират около големите реки 
в района, където се превръщат в плячка на 
различни хищници. Едва ли има по-подходящо 
място, на което човек да се докосне до вечния 
кръговрат на дивата природа. Настаняване в 
Mbugani camp (www.mbuganicamps.com) или 
подобен. вечеря. нощувка.

4 ден  СЕрЕнгЕти

Закуска. Целодневно сафари (с включен сух 
пакет за обяд) в парка Серенгети. Още един 
приказен ден, в който да се насладите на 
безкрайните равнини на долината Серонера, 
изпъстрени със скалисти възвишения и оскъдно 
залесени райони. Саваните на Серенгети 
са декор и на един от най-запомнящите се 
спектакли в природата - миграцията на стотици 
хиляди зебри и антилопи гну, които два пъти 
в годината прекосяват р. Мара - естествената 
граница между Кения и Танзания в търсене на 
прехрана.  вечеря. нощувка.

5 ден  СЕрЕнгЕти - ЗанЗибар

Закуска. Трансфер до летище Серонера, 
Серенгети (с включен сух пакет за обяд) и 
полет за Занзибар. Посрещане на летището 
и трансфер (около час) и настаняване в 
хотел Dongwe Ocean View Hotel 4*+ (www.
dongweoceanview.com) или подобен. Свободно 
време за плаж и разходка.  вечеря. нощувка.

6 ден  о-в ЗанЗибар

Закуска. Занзибар е най-популярното място 
за плажуване, шнорхелинг, гмуркане и други 
водни спортове на територията на Танзания. 
Островът пленява посетителите си с красивите 
си бели плажове и с гостоприемството на 
своите жители. Свободно време за плаж и 
време, през което ще можете да се насладите 
на тюркоазените води на Индийския океан. 
вечеря. нощувка.

7 ден  о-в ЗанЗибар

Закуска. Свободно време за плаж или по 
желание и срещу допълнително заплащане 
възможност за полудневна екскурзия до Стоун 
таун (UNESCO). Начало на обиколка на града, 
който със своята синкретична архитектура, 
повлияна от арабски, африкански и 
европейски стилове е една от най-интересните 
забележителности на острова. Турът включва: 
султанския дворец, Къщата на чудесата, 
католическата и протестантската  Катедрала, 
старата крепост и др. Свободно време. Следобед 

връщане в хотела.  вечеря. нощувка. 

8 ден  o-в ЗанЗибар

Закуска. Свободно време за плаж или по 
желание и срещу допълнително заплащане 
шнорхелинг в района на рифовете. вечеря. 
нощувка.

9 ден  o-в ЗанЗибар - иСтанбул - 
София

Трансфер за летище Занзибар. В 05.10 ч. полет 
за истанбул. Кацане в 12.55 ч. Полет за София в 
19.25 ч. Кацане в 20.45 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет за международния полет 

на TURKISH AIRLINES за международен 
полет София - Истанбул - Килиманджаро - 

Занзибар - Исранбул - София 
летищни такси 

самолетни билети с вкл. летищни такси за 
вътрешни полети Серенгети - Занзибар
7 нощувки, от които: 1 - в лодж 4* в 

Нгоронгоро, 2 - в луксозен палатков лагер 
(camp) по време на сафаритата в Серенгети, 

4 - в х-л 4*+ на остров Занзибар
8 закуски, 3 обяда-сух пакет по време на 

сафаритата и 7 вечери
всички трансфери посочени в програмата

всички трансфери по програмата 
транспорт с джипове Land Cruiser или Land 

Rover по време на сафаритата в Танзания
вкл. входни такси за двата парка Серенгети и 

Нгоронгоро
бутилка вода на ден по време на 
трансферите с джип и по време на 

сафаритата
местни водачи на англ. език с превод от 

водача на групата
водач-преводач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

допълнителни екскурзии 
(заявяват се предварително и се заплащат с 

основния пакет):
полудневна екскурзия до Стоун Таун: 

85 USD при мин. 6 тур. 
(туристите се придружават от водача на 

групата)

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. в стая: 280 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 15 000 EUR

20 лв., над 65 г.: 40 лв., над 75 г.: 80 лв.
единична стая: 650 лв.

при недостигнат мин. брой от 15 тур. и при 
записани не по-малко от 12 тур.: 90 лв. 

 при желание настаняване в Melia 
Zanzibar Hotel 5*: срещу допълнително 
препотвърждение на цена и наличност 
бакшиши за шофьори, екскурзоводи и 
пиколи: 45 EUR на тур. (заплащат се на 
летището в брой на водача на групата)

Забележка: цената е калкулирана при курс
1 USD = 1.70 лв. При промяна на валутния 

курс, пакетната цена ще бъде преизчислена.
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Сафари в танЗания и Почивка на о. ЗанЗибар в тоП туриСтичЕСки СЕЗон
докоСванЕ до дивата Природа и краСивитЕ бЕли ПлажовЕ на индийСкия окЕан
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дата на тръгване 
от 03 май до 11 май

9 дни / 7 нощувки
7 закуски

по маршрут
София - Истанбул - Делхи - Агра - Фатехпур 

Сикри - Джайпур - Aджмер - Пушкар - Делхи - 
Истанбул - София

крайна цена с включени летищни такси

2029 лв.
Oтстъпка за ранни записвания 

до 29.11.2019 г.:  80 лв.

1 ден  София - иСтанбул - дЕлхи
 
Отпътуване от София в 16.00 ч. с редовен полет 
на TURKISH AIRLINES за истанбул. Кацане в 
17.15 ч. Продължаване в 20.20 ч. за делхи. 

2 ден  дЕлхи
Кацане след полунощ в 04.45 ч. на летище 
Индира Ганди в делхи. Посрещане, трансфер 
и настаняване в хотел. Закуска. Почивка до 
обяд и начало на полудневен тур на делхи. 
Днес спомен от някогашната могъща столица 
на моголите са останките от нейните мощни 
крепостни стени и няколко от портите на 
града. Обиколката включва преминаване през 
Червената крепост - укрепление, намиращо 
се в старата част на Делхи, Джама Масджид - 
най-голямата джамия в Индия, която има три 
входа, четири ъглови кули и две минарета, 
издигащи се на над 40 м. И двете сгради са 
издигнати по заповед на може би най-прочутия 
моголски владетел Шах Джахан. По желание 
разглеждане на гробницата на Хумаюн. 
Обиколката предвижда и посещение на Радж 
Гат, където обикновена плоча от черен мрамор 
бележи мястото, на което е бил кремиран 
Махатма Ганди след убийството му през 1948 г.  
Автобусният тур продължава с Раджпат, 
булеварда, по който преминава парадът 
организиран по случай „Денят на Републиката”, 
Раштрапати Бхаван или Президентския дворец, 
Сансад Бхаван или сградата на Парламента, 
„Вратата на Индия” - 42-метров монумент, 
посветен на индийците, загинали през Първата 
световна война, под който се намира и 
Мемориалът на незнайния войн. нощувка. 

3 ден  дЕлхи - агра
Закуска. Разглеждането на делхи продължава 
с посещение на архитектурния комплекс Кутуб 
Минар (UNESCO). Съхраняващ останки от най-
ранните мюсюлмански сгради на територията 
на Индия, архитектурният ансамбъл е безценен 
културно-исторически паметник, в който може 
да бъде проследено развитието на индо-
ислямската архитектура. Без съмнение най-
силно впечатление правят най-високото минаре 
в Индия, както и портата Алай Дарваза. След 
обиколката на комплекса групата отпътува към 
агра. Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден  агра

Ранно ставане и по изгрев слънце посещение 
на прочутата гробница тадж махал, построена 
за любимата съпруга на моголския владетел 
Шах Джахан - Мумтаз Махал. Изящната 
гробница е един от най-бляскавите примери 
за високите достижения на моголската култура 
и архитектура. Съчетала в себе си елементи от 
индийски и персийски архитектурни стилове, 
тя се е превърнала в символ на вечната любов 
на шаха към неговата съпруга. Връщане в 
хотела. Закуска. Свободно време за почивка. 
По желание посещение на Червения Форт - 
могъща крепост издигната по време на златния 

век на моголската династия по заповед на 
Акбар. Цитаделата впечатлява с внушителните 
си крепостни стени и мощни кули, които 
превръщат червения форт в една от най-
непристъпните крепости в Индия. нощувка.

5 ден  агра - фатЕхПур Сикри - 
джайПур

Закуска. Отпътуване за джайпур с попътна 
спирка във фатехпур Сикри - древната столица 
на Моголската империя, изградена през XVI в. 
от считания за най-могъщ владетел на моголите 
Джалал уд Дин Акбар. Статута си на столица 
градът запазва само 15 г., заради отсъствието 
на достатъчно източници на питейна вода. 
Склоновете, на които е разположен градът, са 
умело терасирани, за да може да се разположат 
многобройните гробници и дворци, които 
заедно с градската планировка, сложната 
водоснабдителна система и канализацията, са 
доказателство за високата култура на моголите. 
Групата продължава в посока джайпур. 
Настаняване в хотел. нощувка.

6 ден  джайПур

Закуска. Отпътуване за селището амер и 
посещение на великолепната едноименна 
крепост. Екскурзията включва изкачване до 
крепостта на гърба на слон и връщане в купето 
на високопроходим автомобил. Следобедна 
разходка в джайпур, включваща двореца на 
Махараджата, древната обсерватория Джантар 
Мантар, Парламента на щата Раджастан и 
екзотичния дворец Хава Махал, известен 
под името „Двореца на ветровете”. Джайпур 
е известен още като Розовият град. Той е 
популярна туристическа дестинация и важна 
част от така наречения Златен триъгълник в 
Индия. Градът е създаден през 1727 г. от един 
от най-великите махарджи от клана Качваха, 
Савай Джай Сингх. Името на Джайпур идва 
от розовия цвят, който е използван, за да 
заприлича на градовете от червен пясъчник, 
строени от моголите. Свободно време. нощувка.

7 ден  джайПур - аджмЕр - ПуШкар

Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане целодневна 
екскурзия до аджмер и Пушкар. Този ден 
ще имате възможност да се запознаете по-
задълбочено с древната история и суровата 
красота на щата Раджастан. Програмата 
предвижда посещение на древния град 
Пушкар и едноименното езеро, на чийто бряг 
се издигат десетки гати. Поклонници от цяла 
Индия се тълпят тук, за да изразят своята 
почит към митологичния създател на града - 
бог Брама. Тук те посещават и един от малкото 
храмове, посветени на създателя на Вселената 
- храмът Джагатпита Брама. Следващата 
спирка по програмата е аджмер, главен град 
на областта и религиозен център на другата 
преобладаваща религия в страната, ислямът. 
Акцент на посещението е Шариф Дарга, 
паметник, посветен на философа, аскета и 

проповедника Моинуддин Чисти. Ако времето 
позволява, посещение на джайнисткия храм 
Сонджи ки Насиян. Късно вечерта връщане в 
джайпур. нощувка.

8 ден  джайПур - дЕлхи
 
Закуска. Отпътуване от Джайпур в посока делхи. 
Пристигане и настаняване в хотел. Свободно 
време. По желание и срещу допълнително 
заплащане посещение на зрелищния танцов 
спектакъл в боливудски стил - Кралство на 
мечтите. нощувка.

9 ден  дЕлхи - иСтанбул - София

Трансфер до летището. Полет за истанбул в 
06.25 ч. Кацане в Доха в 10.30 ч. Излитане за 
София в 13.45 ч. Кацане в София в 15.05 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на TURKISH AIRLINES 

за международния полет София - Истанбул - 
Делхи - Истанбул - София

летищни такси 
трансфери летище - хотел - летище
7 нощувки със закуски в хотели 4*, от 

които: 2 - в Делхи, 2- в Агра, 3 - в Джайпур
тур. обиколка на градовете Делхи, Агра, 

Фатехпур Сикри, Джайпур
местни екскурзоводи на англ./руски език с 

превод на бълг. език от водача на групата
разходка със слонове или в купето на 

високопроходим автомобил до крепостта 
Амер в Джайпур

входни такси на туристическите обекти, 
предвидени по маршрута и посочени в 

програмата ден по ден
входна такса за Тадж Махал

наземен транспорт с туристически 
климатизиран автобус

водач-преводач от агенцията по време 
на цялото пътуване

Забележка: в пакетната цена са включени 
летищни такси на стойност 259 ЕUR. В случай на 
тяхна промяна при издаването на самолетните 

билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена.

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 20

доплащания за:

мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 
17 лв., над 65 г.: 27 лв., над 70 г.: 34 лв.

единична стая: 335 лв. 
виза за Индия: 85 USD + такса за подготовка 

на виза: 30 лв. (заплаща се с осн. пакет)
недостигнат мин. брой от 20 тур. и при 

записани не по-малко от 15 тур.: 45 лв 
бакшиши за местни екскурзоводи, шофьори 

и пиколи: 30 EUR (заплащат се с осн. пакет) 
посещение на танцов спектакъл Кралство на 
мечтите: 33 EUR при мин. 10 тур. (необходима 

е предварителна резервация и плащане с 
основния пакет)

входна такса и транспорт до гробницата 
Хумаюн: 20 EUR (заплаща се на място)

такса за камери и фотоапарат при снимане 
вътре в обектите: ~50-250 INR (заплаща се на място)
еднодневна екскурзия до Пушкар и 

Аджмер: 48 EUR   посещение на Червения 
Форт в Агра: 20 EUR

(доп. екскурзии се осъществяват при мин. 
10 тур., необходима е предварителна 

резервация и плащане с основния пакет)

Примерни хотели, използвани по програмата

хотел Hotel Jaypee Vasant Continental Jaypee 
Vasant Continental Hotel 4* (www.jaypeehotels.

com/vasant-continental-new-delhi) или подобен 
в Делхи, хотел Radisson Blu 4* 

(www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radis-
son-agra) или подобен в Агра, хотел Sarovar 
Premiere 4* (www.sarovarhotels.com/saro-

var-premiere-jaipur) или подобен в Джайпур. 
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индия - Златният триъгълник 
С въЗможноСт За ПоСЕщЕниЕ на аджмЕр и ПуШкар
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дата на тръгване 
от 19 септември до 29 септември

11 дни / 8 нощувки
9 закуски, 9 вечери

по маршрут
София - Доха - Делхи - Джанси - Каджураху 
- Орча - Агра - Фатехпур Сикри - Джайпур - 

Джодпур - Ранакпур - Удайпур - Делхи - Доха 
- София

крайна цена с включени летищни такси

2895 лв.
Oтстъпка за ранни записвания 

до 28.02.2020 г.:  100 лв.

1 ден  София - доха - дЕлхи
 
Отпътуване от аерогара София в 13.00 ч. с 
редовен полет на QATAR AIRWAYS за доха. 
Кацане в 17.40 ч. Продължаване в 02.15 ч. за 
делхи. 

2 ден  дЕлхи

Кацане в делхи в 08.40 ч. Посрещане на летище 
Индира Ганди и трансфер до хотела. Закуска. 
Кратко време за почивка. Преди обед начало 
на полудневен тур на делхи. Днес, спомен от 
някогашната могъща столица на моголите, са 
останките от нейните мощни крепостни стени 
и няколко от портите на града. Обиколката 
включва преминаване през Червената крепост 
- укрепление, намиращо се в старата част на 
Делхи, Джама Масджид - най-голямата джамия 
в Индия, която има три входа, четири ъглови 
кули и две минарета, издигащи се на над 40 м.  
И двете сгради са издигнати по заповед на 
може би най-прочутия моголски владетел Шах 
Джахан. По желание, срещу допълнително 
доплащане и ако времето позволява, 
разглеждане на гробницата на Хумаюн. 
Обиколката предвижда и посещение на Радж 
Гат, където обикновена плоча от черен мрамор 
бележи мястото, на което е бил кремиран 
Махатма Ганди след убийството му през 1948 г.  
Автобусният тур продължава с Раджпат, 
булеварда, по който преминава парадът 
организиран по случай „Денят на Републиката”, 
Раштрапати Бхаван или Президентския дворец, 
Сансад Бхаван или сградата на Парламента, 
„Вратата на Индия” - 42-метров монумент, 
посветен на индийците, загинали през Първата 
световна война, под който се намира и 
Мемориалът на незнайния войн, кулата Кутуб 
Минар. вечеря. нощувка. 

3 ден  дЕлхи - джанСи - каджурахо

Закуска - сух пакет. Ранен трансфер до жп 
гарата и отпътуване с влак 1-ва класа с климатик 
и запазено място за джанси. Пристигане на жп 
гарата в Джанси и продължаване със специално 
организиран за групата автобус за каджурахо. 

Пристигане в каджурахо и разглеждане на 
храмовия комплекс, изграден между 950 и  
1050 г., и съхранил уникални по рода си 
паметници на индийската архитектура и 
изкуство. От 85-те храма, построени за по-малко 
от век, са се запазили само 25, те се считат за 
едни от най-красивите религиозни постройки 
в Индия. Храмовият комплекс е разкрит 
случайно от английски войници... Разглеждане 
на основните храмове. Настаняване в хотел. 
вечеря. нощувка. 

4 ден  каджурахо - орча

Закуска. Отпътуване за орча и разглеждане 
на красивото средновековно селище, което е 
съхранило уникални архитектурни шедьоври. 
Създадено през XVI в. от владетелите на 
Бундела, дворците, построени от тях, могат 
да бъдат видяни, сякаш застинали във 
времето. По онова време Орча е бил център на 
могъщо кралство, днес е разположен в щата 
Мадхия Прадеш в близост до град Джанси. 
Покрай селището тече красивата река Бетва. 
Програмата предвижда разглеждане на 
дворцовия комплекс с дворците Раджа Махал 
и Джахангир Махал, както и кенотафите на 
владетелите от династията Бундела, живописно 
разположени на брега на реката. Настаняване в 
хотел. вечеря. нощувка. 

5 ден  орча - агра

Закуска. Отпътуване за агра. Пристигане 
и посещение на прочутата гробница Тадж 
Махал, построена за любимата съпруга на 
моголския владетел Шах Джахан - Мумтаз 
Махал. Изящната гробница е един от най-
бляскавите примери за високите достижения 
на моголската култура и архитектура. Съчетала 
в себе си елементи от индийския и персийски 
архитектурни стилове, тя се е превърнала в 
символ на вечната любов на шаха към неговата 
съпруга. Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

6 ден  агра - фатЕхПур Сикри 
- джайПур

Закуска. Посещение на Червения Форт в агра 
и отпътуване за джайпур с попътна спирка 
във фатехпур Сикри - древната столица на 
Моголската империя, изградена през XVI в. от 
считания за най-могъщ владетел на моголите 
Джалал уд Дин Акбар. Статутът си на столица, 
градът запазва само 15 г., заради отсъствието 
на достатъчно източници на питейна вода. 
Склоновете, на които е разположен градът, са 

умело терасирани, за да може да се разположат 
многобройните гробници и дворци, които 
заедно с умелата градска планировка, сложната 
водоснабдителна система и канализацията, са 
доказателство за високата култура на моголите. 
Групата продължава в посока джайпур. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

7 ден  джайПур

Закуска. Отпътуване за селището амер и 
посещение на великолепната едноименна 
крепост. Екскурзията включва изкачване до 
крепостта на гърба на слон или в купето на 
високопроходим автомобил. Следобедна 
разходка в джайпур, включваща двореца на 
Махараджата, древната обсерватория Джантар 
Мантар, Парламента на щата Раджастан и 
екзотичния дворец Хава Махал, известен 
под името „Дворецът на ветровете”. Джайпур 
е известен още като Розовият град. Той е 
популярна туристическа дестинация и важна 
част от така наречения Златен триъгълник в 
Индия. Градът е създаден през 1727 г. от един 
от най-великите махарджи от клана Качваха, 
Савай Джай Сингх. Името на Джайпур идва 
от розовия цвят, който е използван, за да 
заприлича на градовете от червен пясъчник, 
строени от моголите. Свободно време. вечеря. 
нощувка.
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8 ден  джайПур - джодПур

Закуска. Отпътуване за джодпур, известен още 
като Синият град, заради характерния син цвят 
на сградите. Джодпур е създаден през втората 
половина на XV в. от махараджа Рао Джода, 
чието име носи. Скоро след създаването си, 
градът е провъзгласен за столица на кралство 
Марвар. Тази промяна в статута на града, както 
и неговото благoприятно местоположение, 
допринасят за бързото му разрастване и 
превръщането му във важен търговски център. 
Обиколката на града предвижда разглеждане 
на стария, укрепен град и посещение на един 
от най-големите и могъщи фортове в Индия 
- Мехрангарх. Посещение на Умаид Бхаван - 
грандиозната резиденция на махараджите, 
мавзолея на Джасвант Синг и часовниковата 
кула Ганта Гар. Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

9 ден  джодПур - ранакПур 
- удайПур

Закуска. Отпътуване за удайпур с попътна 
спирка в ранакпур. Малко селище, разположено 
на западните склонове на планината Аравали, 
където се намира един от най-известните и 
почитани джайнистки храмове, посветен на 
първия тиртанкар на джайнизма - Адинат. След 
посещение на прочутия храм, който привлича 
туристи с изящната си декорация, групата се 

отправя към удайпур. Настаняване в хотел. 
вечеря. нощувка. 

10 ден  удайПур - дЕлхи

Закуска. Начало на полудневена обиколка 
на столицата на могъщото кралство Мевар, 
която е живописно разположена на бреговете 
на поредица изкуствени езера. Акцентът ще 
падне върху градския дворец, зашеметяваща 
комбинация от големи и по-малки павилиони, 
разположени около вътрешни дворове 
и градини, изградени в период от около 
четири века от представителите на няколко 
управляващи династии. Дворецът пленява 
посетителите с пищната си и цветна декорация. 
Великолепни гравюри, изящни фрески, сложни 
дърворезби, цветни витражи, елегантни арки 
и пъстри мозайки са пример за различните 
културни влияния, под които се формира 
строителната традиция на Индийския 
субконтитент. Посещение нa градините 
Сахелион ки Бари или градината на девиците, 
построена от рана Санграм Синг. В края на 
деня, трансфер до летището и полет за делхи. 
Посрещане на летището в делхи. 

Трансфер и наблюдение на един от най-
грандиозните спектакли в стил Боливуд - 
кралството на мечтите. След шоуто трансфер 
до местен ресторант. вечеря. Трансфер към 
летището.

11 ден  дЕлхи - София

В 03.25 ч. полет за доха. Кацане на летище 
Хамад в Катар в 05.10 ч. и в 07.00 ч. полет за 
София. Кацане на летище София в 12.00 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на QATAR AIRWAYS 

за международния полет София - Доха - 
Делхи - Доха - София

летищни такси за полета София - Доха - 
Делхи и обратно 

самолетен билет с летищни такси за 
вътрешен полет Удайпур - Делхи

билет за влак 1-ва класа с климатик и 
запазено място Делхи - Джанси

трансфери летище - хотел - летище
8 нощувки в хотели 4*, 9 закуски и 

9 вечери в ресторантите на хотелите/местни 
ресторанти, от които: 1 - в Делхи, 

1 - в Каджурахо, 1 - в Орча, 1 - в Агра, 
2 - в Джайпур, 1 - в Джодпур, 1 - в Удайпур
тур. обиколка на градовете Делхи, 

Каджурахо, Орча, Агра, Фатехпур Сикри, 
Джайпур, Джодпур, Ранакпур, Удайпур 

местни екскурзоводи на англ./руски език с 
превод на бълг. език от водача на групата
разходка със слонове или в купето на 

високопроходим автомобил до крепостта 
Амер в Джайпур

разходка с лодка по водите на езерото 
Пичола в Удайпур

входни такси на туристическите обекти, 
предвидени по маршрута и посочени в 

програмата ден по ден
входна такса за Тадж Махал

билет за шоуто „Кралство на мечтите”
наземен транспорт с тур. климатизиран 

автобус
водач от агенцията по време на 

цялото пътуване
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 20

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 

25 лв., над 65 г.: 50 лв., над 75 г.: 100 лв.
единична стая: 665 лв. 

виза за Индия: 85 USD + такса за подготовка 
на виза: 30 лв. (заплаща се с основния пакет)
недостигнат мин. брой от 20 тур. и при 
записани не по-малко от 15 тур.: 85 EUR 

бакшиши за местни екскурзоводи, шофьори 
и пиколи: 45 EUR 

такса за камери и фотоапарат при снимане 
в обектите: ~50-250 INR

входна такса и транспорт до гробницата 
на Хумаюн: 20 EUR 

Забележка: допълнителните мероприятия се 
заплащат на място.

 Примерни хотели ползвани 
по тази програма: 

хотел Jaypee Vasant Continental Hotel 4* 
(www.jaypeehotels.com/vasant-continental-

new-delhi) или подобен в Делхи, хотел 
Ramada Plaza 4* (www.ramadakhajuraho.

com) или подобен в Каджурахо, хотел 
Orcha Palace 4* (www.orchhapalace.com) 
или подобен в Орча, хотел Four Point by 

Sheraton 4* (www.marriott.com/hotel-search.
mi?invalidProperty=true) или подобен в Агра, 

хотел Zone by The Park 4* 
(www.zonebythepark.com/hotel-in-jaipur/

overview.php) или подобен в Джайпур, хотел 
The Ummed 4* (www.ummedhotels.com/

jodhpur) в Джодпур или подобен, хотел jüSTa 
Rajputana Resort and Convention Centre 4* 
(www.justahotels.com/rajputana-udaipur) 

в Удайпур или подобен. 
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цивилизация по мярката на 
личността, хармонията на две 

страни, където душата на хората 
се отразява във всичките им 
постъпки, един свят, в който 

красотата служи за измерване 
на щастието...

дата на тръгване 
от 30 октомври до 10 ноември

12 дни / 9 нощувки
9 закуски

по маршрут
София - Доха - Делхи - Aгра - Фатехпур Сикри 
- Чанд Баори - Джайпур - Делхи - Катманду - 

Патан - Бактапур - Боднат - Покхара - Сарангкот 
- Катманду - Доха - София

крайна цена с включени летищни такси

3249 лв.
Oтстъпка за ранни записвания 

до 28.02.2020 г.:  110 лв.

1 ден  София - доха - дЕлхи
 
Полет на QATAR AIRWAYS от аерогара София в 
12.25 ч. за доха. Кацане в 18.05 ч. Продължаване 
в 02.20 ч. за делхи. 

2 ден  дЕлхи
Кацане в 08.25 ч. на летище Индира Ганди 
в делхи. Посрещане с гирлянди от свежи 
цветя, трансфер и настаняване в хотел. Кратка 
почивка и начало на полудневен тур на делхи. 
Днес за някогашната величествена столица 
на моголите напомнят останките от могъщите 
крепостни стени и няколко от оцелелите порти 
на града. Обиколката включва преминаване 
през Червената крепост - укрепление, 
намиращо се в старата част на Делхи, Джама 
Масджид - най-голямата джамия в Индия с 
три входа, четири ъглови кули и две минарета, 
издигащи се на повече от 40 м. И двете сгради 
са построени по заповед на може би най-
прочутия моголски владетел Шах Джахан. 
По желание - посещение на гробницата на 
Хумаюн. Обиколката продължава до Радж Гат, 
където обикновена плоча от черен мрамор 
бележи мястото, на което е бил кремиран 
Махатма Ганди след убийството му през 1948 г. 
Автобусният тур включва Раджпат, булеварда, 
по който преминава парадът, организиран по 
случай „Деня на Републиката”, Раштрапати 
Бхаван или Президентския дворец, Сансад 
Бхаван или сградата на Парламента, „Вратата 
на Индия” - 42-метров монумент, посветен на 
индийците, загинали през Първата световна 
война, под който се намира и Мемориала на 
незнайния войн. нощувка. 

3 ден  дЕлхи - агра
 

Закуска. Разглеждането на делхи продължава 
с посещение на архитектурния комплекс Кутуб 
Минар (UNESCO). Съхраняващ останки от най-
ранните мюсюлмански сгради на територията 
на Индия, архитектурният ансамбъл е безценен 
културно-исторически паметник, в който 
може да бъде проследено развитието на 
индо-ислямската архитектура. Без съмнение 
най-силно впечатление правят най-високото 
минаре в Индия, както и портата Алай Дарваза. 
След обиколката на комплекса - отпътуване 
към агра. При пристигането, се предвижда 
разглеждане на градините Мехтаб Баг, откъде 
се открива най-добрата гледка към Тадж Махал. 
Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден  агра

Ранно ставане и посещение по изгрев слънце 
на прочутата гробница Тадж Махал, построена 
за любимата съпруга на моголския владетел 
Шах Джахан - Мумтаз Махал. Изящната 
гробница е един от най-бляскавите примери 
за високите достижения на моголската култура 
и архитектура. Съчетала в себе си елементи от 
индийския и персийския архитектурни стилове, 
тя се е превърнала в символ на вечната любов 
на шаха към неговата съпруга. Връщане в 
хотела. Закуска. Посещение на Червения Форт - 
могъща крепост, издигната по време на златния 
век на моголската династия по заповед на 
Акбар. Цитаделата впечатлява с внушителните 
си крепостни стени и кули, които превръщат 
червения форт в една от най-непристъпните 
крепости в Индия. Посещение на гробницата 
на Итимад уд Даула или Стълба на империята. 
Свекър и съветник на шах Хумаюн, Мирза Гиаз 
Бек печели това прозвище заради огромната 
си роля в управлението на държавата. След 
смъртта му в негова чест е издигната гробница 
от бял мрамор. По-късно тя става пример за 
изграждането на величествения Тадж Махал. 
нощувка.

5 ден  агра - фатЕхПур Сикри - 
чанд баори - джайПур

 
Закуска. Отпътуване за джайпур с попътна 
спирка във фатехпур Сикри - древната столица 
на Моголската империя, изградена през XVI в.  
от считания за най-могъщ владетел на 
моголите Джалал уд Дин Акбар. Статутът си 
на столица градът запазва само 15 г. поради 
липсата на достатъчно източници на питейна 
вода. Склоновете, на които е разположен 
градът, са умело терасирани, за да се настанят 
многобройните гробници и дворци, които 
заедно с градската планировка, сложната 
водоснабдителна система и канализацията, са 
доказателство за високата култура на моголите. 

Попътна спирка за разглеждане на чанд 
баори, един от многото терасовидни кладенци, 
създадени на територията на иначе сухата 
област Раджастан. Стъпаловидният кладенец 
в Абхенери впечатлява със своите мащаби и 
изящна архитектура. Отпътуване за джайпур. 
Настаняване в хотел. нощувка.

6 ден  джайПур

Закуска. Отпътуване за селището амер и 
посещение на великолепната едноименна 
крепост. Екскурзията включва изкачване 
до крепостта на гърба на слон и връщане 
с високопроходим автомобил. Следобедна 
разходка в Джайпур, включваща двореца на 
Махараджата, древната обсерватория Джантар 
Мантар, Парламента на щата Раджастан и 
екзотичния дворец Хава Махал, известен като 
„Двореца на ветровете”, и фото пауза при 
двореца Джал Махал. джайпур е известен и като 
Розовият град. Той е популярна туристическа 
дестинация и важна част от така наречения 
Златен триъгълник в Индия. Градът е създаден 
през 1727 г. от един от най-великите махарджи 
от клана Качваха, Савай Джай Сингх. Името 
на Джайпур идва от розовия цвят, използван 
при строителството му, за да заприлича на 
градовете от червен пясъчник, строени от 
моголите. Следва демонстрация на различните 
начини за обличане на сари и поставяне на 
тюрбан. Свободно време. нощувка.

7 ден  джайПур - дЕлхи
 
Закуска. Отпътуване от джайпур за делхи. 
Посещение на най-големия Сикхски храм в 
делхи - Гуродвара Бангла Сахиб, както и на 
Лакшми Нараян, построен със средства на 
големият филантроп и благодетел Кишор 
Бирла и осветен от самия Махатма Ганди. 
Настаняване в хотел. нощувка.

8 ден  дЕлхи - катманду - Патан

Закуска. Трансфер до летището и полет за 
катманду. Кацане на летището, трансфер 
и начало на полудневен тур в долината на 
катманду. Първата спирка е в намиращия се на 
бреговете на р. Багмати град Патан, известен 
още с името Лалитпур, което означава „град 
на красотата“. Разположен на бреговете на 
р. Багмати, градът е бил столица на едно от 
трите княжества, от които по-късно произлиза 
държавата Непал. В град Патан известно време 
е живял самият Буда. Друг известен посетител 
на града е индийският владетел Ашока. 
Разходка из площад Дурбар, който подобно на 
едноименния площад в Катманду е прекрасна 
симбиоза от пищни дворцови сгради, елегантни 
храмове и подредени дворове. Бившият 
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кралски дворец днес е център на социалния 
и религиозния  живот в града. Един от най-
впечатляващите монументи в Патан е храмът, 
посветен на бог Кришна. Продължаване за 
катманду. Следва посещение на някои от най-
значимите обекти в Катманду: Кумари Гар - 
храмът, в който младо момиче се почита като 
живото въплъщение на богинята Дурга, храмът 
Каштамандап - според легендата изграден 
изцяло от дървен материал от едно-единствено 
дърво и една от най-големите и впечатляващи 
пагоди в Непал, площад Дурбар и древния 
дворец Хануман дока на непалските владетели. 
Ако времето позволява, програмата предвижда 
и посещение на комплекса Сваямбунат, където 
се намира вероятно най-прочутата будистка 
ступа в Непал. Ступата има купол в основата 
и кубичен пинакъл, на който са изрисувани 
„всевиждащите очи на Буда“. Настаняване в 
хотел. нощувка.

9 ден  бактаПур - боднат

Преди зазоряване - възможност за полет над 
Еверест. При добро време, желаещите могат да 
изживеят един от най-неповторимите мигове 
в живота си - да се издигнат над най-високата 
точка на земята. Предстои ви пътешествие 
до покрива на Земята. Този ден ще имате 
възможност да се насладите от птичи поглед 
на едни от най-величествените върхове на 
планетата. С 16-местен самолет ще станете 
свидетели на грандиозния спектакъл на осем 
от 14-те осемхилядници в Непал и Китай. След 
това всепоглъщащо пътешествие за сетивата, 
човек не може да остане равнодушен. Ще 
имате възможност да се докоснете до Еверест 
(Джомолунгма), Сагармата, Гашербрум и 
Канченджунга. Най-смелите от вас ще получат 
поименен сертификат. А дали бог Шива живее 
в Хималаите - ще се убедите сами! Връщане в 
хотела. Закуска. Програмата този ден започва 
с разглеждане на храма Пашупатинат отвън. 
Посветен на бог Шива, той е един от най-
святите и древни храмове за хиндуистите. 
Хиляди поклонници посещават бреговете на 
свещената р. Багмати по време на Шиваратри 
- рожденият ден на бог Шива. Целодневна 
екскурзия с разглеждане на бактапур и 
боднат. бактапур (UNESCO) е един от най-
старите градове в Непал, дом на средновековно 
изкуство, исторически сгради и архитектурни 
паметници. Градът се развива бързо още в 
древността заради местоположението си на 
главния търговски път между Тибет и Индия. 
Днес, благодарение на добре запазения си 

дворцов комплекс и съхранената архитектура 
на историческия център, градът е вписан в 
листата за световно и културно наследство 
на ЮНЕСКО. Една от най-впечатляващите 
забележителности е дворецът на 55-те 
прозореца. Обиколката включва Златната 
врата, пагодата Нятапола и храма Бхайрава. 
Ще се върнете столетия назад с разходка по 
площад Таумади и ще се преклоните пред 
красотата на една от най-старите многоетажни 
пагоди, Стълбата, която се пази от древни, 
пазени в дълбока тайна създания и животни. 
Продължаваме за боднат (UNESCO), най-
голямата и най-красива ступа, известна като 
„капки чиста роса“ с всевиждащите си очи, 
гледащи в четирите посоки на света. Хората 
в Непал дълбоко вярват, че действията и 
мислите им не могат да бъдат скрити от очите 
на Всевиждащия, което е причина за тяхната 
умереност и предпазливост, както в изказа, 
така и в действията им. Според преданията, 
костите на Кашапа Буда са вградени в основите 
на храма. Разположението на тази ступа е от 
особено значение за тибетските будисти, тъй 
като тук минава старият търговски път за Тибет. 
Връщане в хотела в катманду. нощувка.

10 ден  катманду - Покхара

Закуска. Трансфер до летището и полет за 
Покхара (надморска височина 900 м) - едно 
от най-красивите и удивителни места в Непал. 
Покхара омагьосва посетителите с прелестта на 
кристалночисти езера, захранвани от топящите 
се снегове на величествени планински колоси 
Даулагири, Манаслу и Анапурна. Гъстите гори, 
пълноводните реки и огледалните езера няма 
да оставят равнодушен дори най-опитния 
пътешественик. Първа спирка при посещението 
на Покхара ще бъде храмът Биндебасини. 
Посветен на привнесения от Индия култ 
към богинята Дурга, той е сред най-старите 
храмове в града. От двора на храма при хубаво 
време се разкрива красива панорама към 
величествените върхове на Хималаите. Групата 
ще има малко време да разгледа и пазара, 
намиращ се около храма. Следва посещение 
на водопада Патале Чанго, който се намира 
на 2 км югоизточно от Покхара. Посещение 
на най-дългата пещера в Непал Гуптешвара 
Махадев, известна с причудливите си скални 
формирования и място, където се почита Шива. 
Програмата предвижда разходка с лодка по 
водите на езерото Фева. Настаняване в хотел. 
нощувка.

11 ден  Покхара - Сарангкот - 
катманду

 
Закуска. Рано сутринта тур до Сарангкот - една 
от най-известните туристически атракции в 
района на Покхара. Място, откъдето се разкрива 
великолепна гледка към приказно красивата 
долина и издигащите се над нея хималайски 
колоси Даулагири, Анапурна и Манаслу. 
Трансфер до летището и полет до катманду. 
Кацане на летището в Катманду. Следващ полет 
на QATAR AIRWAYS за доха в 20.35 ч. Кацане в 
доха в 23.45 ч.

12 ден  доха - София
Полет за София в 07.10 ч. Кацане в 11.25 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет за международния полет 
София - Доха - Делхи - Катманду - София на 

QATAR AIRWAYS   летищни такси
самолетен билет с летищни такси за полет 

Делхи - Катманду на AIR INDIA
самолетен билет с летищни такси за полет 

Катманду - Покхара - Катманду
трансфери летище - хотел - летище
9 нощувки със закуски в хотели 4*, от 

които: 2 - в Делхи, 2 - в Агра, 2 - в Джайпур, 
2 - в Катманду, 1 - в Покхара

туристическа програма в градовете Делхи, 
Агра, Фатехпур Сикри, Джайпур, Патан, 

Катманду, Бактапур, Покхара, разглеждане 
на Чанд Баори, разходка със слонове или 

в купето на високопроходим автомобил до 
крепостта Амер в Джайпур, демонстрация 

за правилните начини за обличане на сари и 
поставяне на тюрбан в Джайпур, разходка с 

лодка по водите на езерото Фева, посещение 
на ступата Боднат, пещерата Гуптешвара 

Махадев, тур до Сарангкот
местни екскурзоводи на англ./руски език с 

превод на бълг. език от водача на групата
входни такси на туристическите обекти, 

предвидени по маршрута и посочени в 
програмата ден по ден

входна такса за Тадж Махал
наземен транспорт с туристически 

климатизиран автобус
водач-преводач  от агенцията по време на 

цялото пътуване 
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 

27 лв., над 65 г.: 54 лв., над 75 г.: 100 лв.
единична стая: 745 лв. 

виза за Индия: 85 USD + 30 лв. такса 
подготовка за подаване на документи. 

Агенцията съдейства за подготовката на док. 
и подаването им онлайн. След одобрение, 

полагането на визите е на летище при 
влизане в Индия.

виза за Непал: 30 USD, заплаща се в брой и 
се поставя на място при влизане в страната
при недостигнат мин. брой от 15 тур. и при 

записани не по-малко от 12 тур.: 115 лв.
(заплаща се с основния пакет) 

бакшиши за местни екскурзоводи, шофьори 
и пиколи: 40 EUR (заплаща се с осн. пакет) 
такса за камери и фотоапарат при снимане 
в обектите: ~50-250 INR (заплаща се на място)
входна такса и транспорт до гробницата 
на Хумаюн: 20 EUR (заплаща се на място)

 Примерни хотели ползвани 
по тази програма: 

хотел The Piccadily Janak Puri 4* (www.
piccadilyhotels.com/contact-us.php) или 

подобен в Делхи, хотел The Retreat 4* (www.
theretreat.co.in) или подобен в Агра, хотел 
Park Regis Jaipur 4* (www.parkregisjaipur.in) 
 или подобен в Джайпур, хотел Golden Tulip 
Essential 4* (www.goldentulipwestdelhi.com) 

или подобен в Делхи, хотел Landmark Pokhara 
4* (www.mulberrynepal.com) или подобен 
в Катманду, хотел Hotel Mulberry 4* (www.

landmarkpokhara.com) или подобен в Покхара.
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ТА Мондел Травел /  202042

малайЗия - индонЕЗия С оСтровитЕ бали и ява - СингаПур С о-в СЕнтоСа
вълнуващо ПътЕШЕСтвиЕ на границата мЕжду два окЕана

дати на тръгване 
от 27 април до 08 май

от 17 октомври до 28 октомври
от 19 ноември до 30 ноември

12 дни / 9 нощувки
9 закуски, 1 обяд

по маршрут
София - Доха - Куала Лумпур - Сингапур -  

о-в Сентоса - Денпасар и Нуса Дуа (о-в Бали) - 
Джогджакарта (о-в Ява) - Доха - София

крайни цени с включени летищни такси

 27 април: 3995 лв.

 17 октомври: 4035 лв.

 19 ноември: 4079 лв.
отстъпка за ранни записвания: 130 лв.

до 31.01.2020 г. за дата 27 април
до 27.02.2020 г. за дати 17 октомври и 19 ноември

1 ден  София - доха - куала лумПур 
(малайЗия)

Отпътуване от София в 13.00 ч./*12.25 ч. за дата 
на тръгване 19.11. с редовен полет на QATAR 
AIRWAYS за Доха. Кацане в доха в 17.40 ч./ 
*18.05 ч. Продължаване същата вечер в  
19.30 ч./*19.40 ч. за куала лумпур.

2 ден  куала лумПур

Пристигане в куала лумпур в 08.25 ч./*08.05 ч., 
 посрещане от местния партньор, трансфер и 
начало на туристическа програма, която ще 
отведе групата до мястото, на което е поставено 
началото на града, при сливането на реките 
Кланг и Гомбаг. Обиколката предвижда спирка 
за снимки пред портала на великолепния 
Дворец и националния монумент, посветен 
на загиналите малайци в боевете срещу 
Япония по време на Втората Световна война. 
Турът продължава с Езерните градини, 
Масджид Негара - главната джамия на града, 
централната гара Датаран Мардека (Площада 
на независимостта) и живописния китайски 
квартал. обяд в местен ресторант. Трансфер и 
настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  куала лумПур - бату кЕйвС  
(по желание)

Закуска. Tуристическата програма (включена 
в пакетната цена) продължава с изкачване на 
един от символите на града - Кулите Петронас, 
където ще има и свободно време за пазар. 
По желание срещу допълнително заплащане 
екскурзия с посещение на варовиковите 
възвишения Бату Кейвс - една пещера с история 
над 400 млн. години. Там 272 стълби ще ни 
отведат до свещения индуски храм-пещера, 
където се намира храмът на Лорд Муругах. 
Връщане в хотела. нощувка. 

4 ден  куала лумПур - СингаПур

Закуска. Трансфер до летището за полет за 
Сингапур. Кацане на летището в Сингапур, 
трансфер и начало на полудневна автобусна 
обиколка на Сингапур с местен екскурзовод 
/включена в пакетната цена/. По време на 
тази обиколка ще се върнете в миналото и 
ще зърнете с очите си пъстрата палитра на 
културния живот в този световен мегаполис. 
Ще ви отведем в китайския квартал, сгушен 
между гигантските здания на модерната 
архитектура и запазил атмосферата на 
града от преди годините на главоломен 
икономически и строителен растеж. Тесните 
улички, разнообразните дюкянчета, храмове и 
пазари ще ви отведат далеч назад във времето. 
Основна забележителност, която ще посетим 
тук, е най-известният китайски храм Тиан 
Хок. След това разходката ни продължава в 
колониалната част на града, където ще видите 
впечатляващите в архитектурно отношение 
градска катедрала Св. Андрей, старата сграда 
на Крикет клуба, сградата на Парламента, 
Върховния съд и кметството. Следващата 
спирка е паркът Мерлион, където групата ще 
спре, за да се наслади на красивата гледка 
към залива Марина. Тази кратка спирка 
предоставя възможност да се снимате на 
фона на символа на Сингапур - Мерлион, 
митично създание с глава на лъв и тяло на 
риба. Последната ни спирка е Сингапурската 
ботаническа градина, където ще можете да се 
насладите на спокойствие и хармония, които 
ще ви накарат да забравите, че сте в центъра 
на световен мегаполис. Акцентът на престоя 
ни в парка е градината с орхидеите (UNESCO). 
Трансфер и настаняване в хотел. Свободно 
време за разходка или следобеден отдих. По 
желание и срещу допълнително заплащане, 
нощен тур на Сингапур. Обиколката включва 
разходка в прохладната вечер в един от най-
впечатляващите паркове на Сингапур, заемащ 
площ от над 100 хектара в самото сърце на града. 
Ще може да се насладите на хармоничното 
съчетание на звук и светлина, съчетани в едно 
незабравимо представление, поставяно под 
гигантските клони на „Изкуствената гора”. 
Посещението на парка предвижда и вход в 
„Облачната гора” - най-голямата стъклена 
конструкция без вътрешни подпори в света, 
в която е създаден най-високият изкуствен 
водопад в света. По желание турът може да 
се допълни и с разходка с традиционна лодка 
по водите на залива /заплаща се отделно/, 
която предоставя незабравима панорама 

към града, който съчетава в себе си история и 
модерност. Красивите исторически сгради на 
фона на модерните и гигантски творения на 
съвременната архитектура са гледка, която 
дълго ще изплува в съзнанието. Връщане в 
хотела (самостоятелно в случай, че изберете 
разходката по водите на залива). нощувка.

СингаПур - райско кътче, един от най-
подредените градове в света, перлата на 

Азия, често наричан „Вратата на Азия”, 
място, в което Изтокът среща Запада, а 
миналото се среща с бъдещето. Това са 
само част от наименованията, с които 
е известен Сингапур. Бързият възход и 
развитие на Сингапур се дължат преди 
всичко на неговото местоположение и 

на превръщането му в една от основните 
британски колонии в Югоизточна Азия. 

Като независима държава Сингапур 
съществува едва от 55 години, за който 
период се е превърнал в еталон за ред, 

просперитет и икономическо благоденствие. 
От самото си създаване градът е средище 
на различни култури - китайска, индийска 
и арабска, които се сливат в една пъстра 

палитра, създавайки уникалния културен 
облик на един от най-значимите азиатски 

градове. Това, което ще ви зашемети, 
разглеждайки Сингапур, са чудесата на 

съвременната архитектура, историческите 
забележителности, които са се запазили 

въпреки главоломните темпове на 
застрояване и спокойствието на неговите 

жители. С други думи, Сингапур е една 
уникална смес от европейски просперитет 
и азиатско спокойствие. Въпреки голямата 

гъстота на населението „Градът на лъва” 
се слави, като един от най-чистите 

градове в света и е считан за едно от 
най-благоприятните места за живеене. 

Сингапур смайва своите посетители, както с 
модерната си архитектура, така и с малките 
традиционни кварталчета, съхранили духа 

и традициите на своите обитатели сред 
многообразието на космополитния град. 

Елате с нас и посетете това райско кътче...

5 ден  СингаПур - о-в СЕнтоСа
Закуска. Посещение на о-в Сентоса, като 
придвижването е с градски транспорт и 
разбира се придружени от водача на групата 
/разходите за транспорт и входни такси се 
заплащат от всеки турист на място/. Докато 
жителите на повечето големи градове в света 
отдъхват от напрежението на големия град 
в паркове, то жителите на Сингапур имат на 
разположение цял остров. Именно това е остров 
Сентоса, някога заеман от скромно рибарско 
селце, днес островът е вълшебно кътче, 
създадено с цел развлечение и отдих. Островът 
привлича, както с природните си красоти, така 
и с десетките атракции, създадени от човешка 
ръка. Над 5 мил. туристи годишно посещават 
о-в Сентоса. Сред най-популярните атракции 
са огромната статуя на Мерлиона - риба с глава 
на лъв, символ на Сингапур, която се издига 
на височина 37 м и разполага с наблюдателни 
площадки скрити в огромната пазва на 
митичното създание, Океонографският музей 
- в който можете да видите над 300 обитатели 
на океанските дълбини в подводен тунел дълъг 
83 метра, Делфинариумът, където можете 
да наблюдавате незабравимия спектакъл на 
розовите делфини. Интерес представлява 
и алеята с музикалните фонтани, където 
ще станете свидетели на зрелищно вечерно 
представление. Тези и още десетки атракции 
са причина островът завинаги да остане в 
спомените ви. Връщане в хотела. нощувка.
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6 ден  СингаПур - дЕнПаСар 
- нуСа дуа - (индонЕЗия - о-в бали)

Закуска. Трансфер до летището и полет за 
о-в бали - „островът на боговете”. Кацане 
в денпасар. Трансфер до курорта нуса дуа. 
Настаняване в хотел. Свободно време за плаж. 
нощувка.

оСтров бали, сгушен в индонезийския 
архипелаг, е една от най-романтичните 

почивни дестинации в света. Винаги 
надделяващото усещане за хармония е 

комбинирано с изпълнен с живот театър от 
танц, мистерия и естествено великолепие. 

От момента на пристигането си, туристите са 
обсипани от силна концентрация на цветове, 

гледки, миризми, звуци и викове. В малко 
места на земята празнуват живота с такава 
енергичност. Внимателните, дружелюбни 

хора на Бали се обръщат към туристите като 
към тами, т.е. гости, и незабавно ги карат да 

се чувстват добре дошли... 
Вечно усмихнатите деца, неприкосновените 

крави, уважението към всяка жива твар - 
всичко това връща чужденеца във времена и 
нрави, отдавна забравени в останалия свят”. 

Остров Бали има много имена: островът 
на хилядата храма, островът на любовта и 

разбира се - островът на прекрасните залези.

7 ден  нуСа дуа - танах лот и 
джатилувих (по желание)

Закуска. Свободно време за плаж и почивка или 
по желание и срещу допълнително заплащане, 
целодневна екскурзия до танах лот и селището 
джатилувих. В превод от балинезийски Танах 
Лот означава „Земя сред морето”, образувана 
от океанските вълни в продължение на 
хилядолетия. Според легендата, храмът е 
построен през XV в. от пътуващ монах от 
Ява, който видял красивата скала остров 
и се заселил на нея. След построяването 
си, храмът се превърнал във важна част от 
митологията и историята на Бали. Екскурзията 
продължава с посещение на храма Лухур 
Батукару - впечатляващ комплекс от религиозни 
сгради и свещено езеро, разположени сред 
зеленината на тропическа гора, по склоновете 
на възвишението Гунунг Батукару. Следва 
посещение на селището джатилувих, известно 
с терасираните, превърнати в оризища 
хълмове в района на селото. Тук и до днес е 
съхранена древната напоителна система „субак” 
(UNESCO). Под този термин, в по-широк смисъл 
се разбира социално - икономическият модел 
на балийската селскостопанска община, чиито 
основи се крият в етическото и философско 
учение Три Хита Карана. По обратния път към 
хотела програмата предвижда и спирка в храма 
Таман Аюн известен с величествения си вход и 
високите си кули. Връщане в хотела. нощувка. 

8 ден  нуСа дуа - екскурзия 
до кинтамани (по желание)

Закуска. Свободно време за плаж и почивка 
или по желание и срещу допълнително 
заплащане, целодневен тур до кинтамани. 
Турът започва със спирка в селището 
батубулан, известно с високото майсторство на 
каменоделците и скулпторите, които изготвят 
традиционни за региона каменни скулптури. 
По време на престоя в селото, групата ще 
има възможност да се запознае с още една 
културна традиция на селището, а именно 
танцът Баронг - традиционен танц, при който 
маскирани артисти пресъздават митологични 
сюжети. Програмата продължава с посещение 
на място, известно със своите дърворезби. 
Дърворезбата е занаят, характерен за кастата 
на брамините, като се смята, че уменията им 
са дар от бога. Поради тази причина до 1930 г.  
дърворезбата е изкуство, което се използва 
само в храмовата декорация, театрални 

маски и музикални инструменти. В началото 
на XX в. това изкуство става достъпно и за 
посетителите на острова. Следващата спирка 
е погребалният храм Гунунг Кави. Тук могат 
да се видят 10 издълбани в скалата олтара, 
посветени вероятно на владетеля Анак 
Вунгсу и неговото семейство. Криволичещи 
в планината пътища ще отведат групата до 
местността Кинтамани - район, впечатляващ 
със своята природна красота и невероятните 
гледки към езерото Батур, което от своя страна 
се намира в кратера на едноименен вулкан. На 
връщане групата ще спре за разглеждане на 
един от най-известните храмове Тирта Емпул. 
Храмът е известен със свещените си извори, от 
които, според местните, извира нектарът на 
боговете - амрита. Последната спирка за деня 
ще бъде посещението във фабрика за кафе, 
където групата ще има шанса да отпие глътка 
от най-скъпото кафе в света. Връщане в хотела. 
нощувка. 

9 ден  нуСа дуа 

Закуска. Свободно време за плаж и почивка. 
нощувка.

индонЕЗия е република, но на нейната 
територия съществуват два султаната със 
статут на автономни области. Единият е в 
северния край на о-в Суматра и се нарича 
Банда Аче, а другият е Джогджакарта и е в 

централната част на о-в Ява. 
Истинската атракция са двата уникални 
храмови комплекса в близост до града. 

„Джогджа” е посещавана от много 
туристи, които се интересуват от ранното 

индонезийско изкуство.

10 ден  нуСа дуа - екскурзия до  
о-в ява, индонЕЗия (по желание)

Закуска. Свободно време за плаж. По желание 
и срещу допълнително заплащане еднодневна 
екскурзия до о-в Ява, Индонезия. Рано сутринта 
(закуска-сух пакет) трансфер до летището в 
Денпасар и полет за джогджакарта. Кацане и 
посрещане от местния партньор. Отпътуване 
за храмовия комплекс - боробудур (UNESCO). 
Боробудур е един от най-големите религиозни 
монументи в света. Той пресъздава връх Меру 
- митичната хиндуистка планина. Това земно 
проявление е построено през VIII в. с милион 
и половина блока от вулканичен андезит - 
великолепен подвиг, подтикнат от набожността. 
Огромен стъпаловиден храм, по чиито тераси 
се извършва богослужението, а посетителите 
са впечатлени от прекрасните релефи - сцени 
от живота на Гаутама Сидхарта Буда, издялани 
върху камък. Продължаване за другия  
храмов комплекс Прамбанан (хиндуистки). 
„Прамбанан” буквално означава „хиляди кули”, 
но сега са останали под десет, заобиколени от 
отломките на останалите. Централната кула 
е посветена на най-уважаваното хиндуиско 
божество в Индонезия. Това не е Вишну, нито 
Брама, които създават и пазят. Това е Шива 
Разрушителят, или както местните го наричат - 
Батара Гуру. Затова и главната атракция тук е 
храм, посветен на Шива, който се издига на 47 
м над земята. Връщане в град джогджакарта. 
Трансфер до летището за полет късно вечерта 
до денпасар. Кацане на летището, трансфер и 
връщане в хотела на о-в Бали. нощувка.

11 ден  нуСа дуа -  
о-в бали, индонЕЗия - доха

Закуска. Свободно време за плаж . 
Освобождаване на стаите до 12.00 ч. /можете 
да оставите куфарите си в багажното отделение 
на хотела/. Трансфер до летището. Излитане за 
доха в 18.45 ч./*19.00 ч. Кацане в доха 23.45 ч. 
/*23.59 ч.

12 ден  доха - София

Полет за София в 07.00 ч./*07.10 ч. Кацане на 
аерогара София в 12.00 ч./*11.25 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на QATAR AIRWAYS за 

международен полет София - Доха - Куала 
Лумпур - Денпасар - Доха - София  

с включени летищни такси
самолетен билет с летищни такси 

 Куала Лумпур - Сингапур
самолетен билет с летищни такси Сингапур 

- Денпасар 
всички трансфери от/до летището
9 нощувки в хотели 4*, от които:  
2 - в Куала Лумпур, 2 - в Сингапур,  

5 - в Нуса Дуа на о-в Бали 
9 закуски, 1 обяд в местен ресторант

туристическа обиколка на Куала Лумпур с 
изкачване на Кулите Петронас

тур. полудневна обиколка на Сингапур 
посещение (не са вкл. входните такси 
и билетите за градски транспорт) на о-в 

Сентоса с водача на групата и с ползване за 
предвижване на градски транспорт
местни екскурзоводи с превод на 

български език от водача на групата
входни такси на посочените в програмата 

туристически обекти
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

намаления за:
дете до 11.99 с 2-ма възр. в стая: 650 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 150 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 
28 лв., за над 65 г.: 56 лв., над 75 г.: 112 лв.

единична стая: 1085 лв.
 при недостигнат мин. брой от 15 тур.,  

но не по-малко от 12 тур.: 85 EUR 
бакшиши за шофьори и екскурзоводи: 40 EUR

/заплащат се с основния пакет/
Забележка: пакетната цена е калкулирана 
при курс 1 USD = 1.70 лв. При промяна на 

валутния курс, цената ще бъде преизчислена

допълнителни мероприятия:

за Куала Лумпур:
екскурзия с посещение на Бату Кейвс: 45 USD 

при мин. 10 тур. (групата се придружава от 
бълг. водач, заплаща се с основния пакет)

за Сингапур: 
нощен тур на Сингапур: 89 USD при мин. 

10 тур. (групата се придружава от бълг. водач, 
заплаща се с основния пакет); допълнително 

и по желание традиционна лодка/водно 
такси: ~17-19 USD (заплаща се на място)

за o-в Сентоса:
лифт ~34 SGD най-ниска тарифа (другите 

тарифи зависят от посещението на 
атракциите); Океанографски музей: 34 SGD 

(заплащат се на място)
за о-в Бали:

екскурзия до храма Танах Лот и селището 
Джатилувих: 55 USD при мин. 10 тур.; 
целодневен тур до Кинтамани: 57 USD 

при мин. 10 тур. (2-те екскурзии се 
придружават от бълг. водач, заплащат се с 

основния пакет)
за о-в Ява: 

екскурзия от о-в Бали до о-в Ява с вкл. 
двупосочен самолетен билет Денпасар-

Джогджакарта; трансфери хотел-летище-
хотел; местен автобус за туристическата 

програма и посещение на храмовите 
комплекси Боробудур и Прамбанан: 340 EUR 

при мин. 10 тур. (групата се придружава от 
бълг. водач, заплаща се с основния пакет)

 Примерни хотели: 

Hotel DoubleTree by Hilton Hotel Kuala Lumpur 4* 
или подобен в Куала Лумпур (doubletree3.

hilton.com/en/hotels/malaysia/doubletree-by-
hilton-hotel-kuala-lumpur), Peninsula Excelsior 
Hotel 4* (www.peninsulaexcelsior.com.sg/) или 
подобен в Сингапур, Bali Tropic Resort &Spa 

4* (www.balitropic-resort.com/) или подобен в 
Нуса Дуа (о-в Бали).  
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дата на тръгване 
от 28 септември до 07 октомври

10 дни / 7 нощувки 
+ ранно настаняване

7 закуски, 3 обяда, 7 вечери
по маршрут

София - Доха - Коломбо - Полонаруа 
- Сигирия - Национален парк Минерия - 
Дамбула - Канди - Пинавела - Коломбо/

Негомбо - Мале - Доха - София

крайна цена с включени летищни такси

 3695 лв.
отстъпка за ранни записвания:  

до 28.02.2020 г.: 130 лв. 

1 ден  София - коломбо

Отпътуване от София в 13.00 ч. с редовен полет 
на QATAR AIRWAYS за доха. Кацане в Доха в 
17.40 ч. и продължаване за коломбо с полет в 
19.10 ч.

2 ден  коломбо - Сигирия - 
Полунаруа

Кацане в 02.45 ч. на летището в коломбо и 
трансфер до хотела в района на Сигирия. 
Настаняване и кратка почивка. В късния 
следобед посещение на Полунаруа - втория 
по значение археологически комплекс в Шри 
Ланка. Древен градски център, създаден 

още през XVI в. и превърнат във важен 
селскостопански и търговски център. Връщане 
в хотела.  вечеря. нощувка.

3 ден  Сигирия - джип сафари в 
национален парк минЕрия

Закуска. Рано сутринта се предвижда 
посещение на Сигирия - древен археологически 
комплекс, където са намерени останки от 
дворец, датиран от V в. Сигирия впечатлява и с 
200-метровия скален блок, който се издига над 
комплекса и е създаден от магмата на застинал 
вулкан. За ентусиастите предстои изкачване по 
стръмни стълби, които отвеждат до върха на 
скалата, от която се разкрива красива гледка. 
Връщане в хотела. Кратка почивка. Отпътуване 
за национален парк минерия. Предстои джип 
сафари в този природен парк, който е едно от 
най-добрите места за наблюдение на слонове 
на острова. Тук числеността на популацията им 
е впечатляваща. Микроклиматът на парка се 
определя основно от голямото езеро Минерия, 
околностите на което, със своите влажни гори 
и храсти, са дом на разнообразни животински 
видове, сред които маймуни макаци, индийски 
елени замбар, крокодили, биволи и леопарди. 
Учени са установили, че паркът е територия 
на най-голямото събиране на слонове в света 
през сухите месеци от годината. По време 
на незабравимото джип сафари ще можете 

да се насладите и на огромни стада птици, 
включително корморани и щъркели, които 
се събират да ловят риба в плитките води на 
езерото. Връщане в хотела. вечеря. нощувка. 

4 ден  дамбула - канди

Закуска. Посещение на Скалния храм в дамбула 
(UNESCO). Храмът, вграден в скалата, е създаден 
още през III в. и е едно от най-значимите 
будистки светилища в Шри Ланка. Отпътуване 
за канди. Предвиждат се попътни посещения 
на градина за екзотични подправки, в която се 
отглеждат канела, кардамон, черен пипер и др., 
както и на фабрика за батик - древен способ 
за оцветяване на тъкани и други материи, при 
който се използват восък и различни органични 
багрила. Пристигане във втория по големина 
град на острова. Вечерна разходка в канди 
(UNESCO) - последната столица на синхалските 
крале, която през 1815 г. преминава в английски 
ръце. Градът е важно религиозно средище, в 
което се намира една от най-важните будистки 
реликви - Храмът на зъба на Буда. По време на 
церемонии, когато зъбът се излага на показ, е 
поставян върху златен лотос, защото според 
преданието е открит в Индия върху лотосов 
цвят. Посещение на бижутерийна галерия и 
на шоу-представление с традиционни танци. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.
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5 ден  канди - ПинавЕла - коломбо

Закуска. Разходка из Кралската Ботаническа 
Градина в канди. Отпътуване за коломбо с 
попътна спирка в приюта за слонове в Пинавела. 
Резерватът за осиротели слончета е създаден 
през 1975 г. с цел да приютява изоставени или 
ранени слонове. В момента на територията на 
резервата живеят около 100 слона, от които 
25 са новородени. В късния следобед начало 
на туристическа обиколка, която предвижда 
посещение на английския форт, служил дълго 
като седалище на английската администрация 
на острова, крайбрежната улица, холандската 
църква, построена през 1749 г., както и площада 
на Независимостта. Приситгане в коломбо - 
кратък панорамен тур, който включва минаване 
покрай английския форт, служил дълго като 
седалище на английската администрация на 
острова, крайбрежната улица, както и площада 
на Независимостта. Настаняване в хотел в 
района на коломбо/негомбо. вечеря. нощувка.

6 ден  коломбо - малЕ

ранна закуска или сух пакет. Трансфер до 
летището за полет до мале. Излитане в 07.30 ч.,  
кацане на летището в Мале в 08.25 ч. 

Трансфер с бърза моторна лодка до хотела. 
При възможност ранно настаняване. Свободно 
време за плаж и почивка. вечеря. нощувка.

малдивитЕ - тропическият рай...
Заобиколени от безбрежната 

тюркоазено синя вода на Индийския 
океан, Малдивите често са описвани и 

като райско кътче на земята. Със своите 
белопясъчни плажове, зелени палми, 
пъстри и изпълнени с живот рифове, 

както и безграничното си спокойствие, 
малкият архипелаг пленява 

посетителите си. Рядко се случва турист 
да напусне разкошните атоли, без в 

него да се е загнездила надеждата, че 
отново ще зърне райските острови…

7 ден  малдиви

Закуска. Свободно време за плаж и почивка. 
обяд. вечеря. нощувка. 

8 ден  малдиви
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. 
обяд. вечеря. нощувка. 

9 ден  малЕ - доха
Закуска. Свободно време за плаж и почивка. 
Освобождаване на стаите до 12.00 ч. /можете 
да оставите кфарите си в багажното отделение 
на хотела/. обяд. Трансфер за полет до доха в 
21.05 ч. Кацане в доха в 23.50 ч. 

10 ден  доха - София
Полет за София в 07.00 ч. Кацане на аерогара 
София в 12.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
международен самолетен билет с летищни 

такси на QATAR AIRWAYS за полет София - 
Доха - Коломбо - Мале - Доха - София 

самолетен билет с летищни такси Коломбо 
- Мале

7 нощувки със закуски в хотели 4*, 
от които: 2 - в района на Сигирия + ранно 

настаняване при пристигането, 1 - в Канди, 
1 - в Коломбо/Негомбо, 3 - на Малдивите 

3 обяда   7 вечери
всички трансфери по програмата

трансфер с бърза моторна лодка до хотела 
на Малдивите

местни екскурзоводи с превод на бълг. 
език от водача на групата

туристическа програма на български език 
- посещение на Полунаруа, Сигирия, скалния 

храм в Дамбула, посещение на градина за 
екзотични подправки, фабрика за батик, 

резервата за слонове в Пинавала, кралската 
ботаническа градина в Канди, бижутерийна 

галерия и традиционно представление в 
Канди, панорамен тур на Коломбо

всички входни такси за посочените обекти
джип сафати в Национален парк Минерия

бутилка вода на ден по време на 
трансферите с автобус

WI-FI в автобуса по време на тур. обиколка
водач - преводач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

доплащания за: 
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 
22 лв., за над 65 г.: 44 лв., над 75 г.: 88 лв.

единична стая: 430 лв.
доплащане за All inclusive по време на 
престоя на Малдивите: 295 лв. на турист 

общо за целия престой (необходима е 
предварителна резервация и плащане с 

основния пакет)
виза за Шри Ланка: 35 USD 

(подава и се заплаща предварително онлайн, 
полага се на летище при влизане в страната, 

заплаща се с осн. пакет)
при недостигнат мин. брой от 15 тур., 

но не по-малко от 12 тур.: 50 EUR 
бакшиши за шофьори и екскурзоводи: 40 EUR 

(заплащат се с основния пакет)
бакшиши за местни екскурзоводи и 

шофьори: 35 EUR (заплащат се с осн. пакет)
бакшиши за пренасяне на багажа в 

хотелите, такса за камера и фотоапарат при 
снимане вътре в обектите.

Забележка: цените са калкулирани при курс 
1 USD = 1.70 лв. При промяна на валутния 

курс, пакетната цена ще бъде преизчислена.

 Примерни хотели ползвани 
по тази програма:

hotel Habarana Village by Cinnamon 4* 
(www.cinnamonhotels.com/habaranavillagecinnamon) 

или подобен в района на Сигирия/Дамбула, 
hotel Cinnamon Citadel 4* 

(www.cinnamonhotels.com/cinnamoncitadelkandy) 
или подобен в Канди, hotel Mirage Colombo 4* 

(www.miragecolombo.com) или подобен в Коломбо, 
Paradise Island Resort & Spa 4* Superior Beach 

Bungalow (www.villahotels.com/en/resort/paradise-
island) или подобен на Малдивите. 
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дата на тръгване 
от 05 октомври до 17 октомври

13 дни / 10 нощувки
10 закуски, 2 вечери

по маршрут
София - Доха - Токио - Нико - планината Фуджи 
- езерото Аши - Хаконе - Кавагучи - Мацумото 
- Такаяма - Ширакава-го - Каназава - Киото - 

Нара - Осака - Кобе - Доха - София

крайна цена с включени летищни такси

 6275 лв.
отстъпка за ранни записвания:

до 28.02.2019 г.: 200 лв.

Често, когато се спомене името Япония, 
неминуемо в съзнанието ни се появяват 
образи на самураи, вишневи цветове и 

модерни технологии. Колкото и шаблонна 
да е тази представа, тя е донякъде вярна. 
Модерна Япония е място, където в една 

чудна симбиоза съжителстват модерността 
и традицията. Погълнати от забързаното 

си ежедневие и от света на ултрамодерни 
технологии, жителите на големите градове 

изглеждат сякаш забравили философията и 
традициите на японското минало, силата и 
смисъла на съзерцанието, а историческите 

и архитектурни монументи изглеждат 
като паметник на отдавна забравени 

времена. Като абсолютен контрапункт 
на пренаселените градове е японската 
провинция. Посетителите там могат да 
останат с впечатлението, че времето е 

спряло и са се върнали векове назад, когато 
самураи са защитавали живота и честта на 
своите господари. Истината обаче е друга. 

Където и да се намирате, в града или в 
отдалечената провинция Япония е страна, 
където традициите на миналото, живеят 

ръка за ръка с модерността. Това става видно 
най-вече от една от най-силно изразените 

характеристики на японското общество, 
а именно стремежът към съвършенство. 
Той е изразен във всеки един аспект в 

живота на японците, който се изразява 
в ред и дисциплина, които са абсолютно 

несвойствени за чужденците. Този стремеж, 
обхващащ дори и най-малките детайли от 

битието на хората, ще ви изуми и редом 
с фееричната красота на природата, 

внушителните паметници от японската 
история, и достиженията на модерните 

технологии ще направи престоя в Страната 
на изгряващото слънце незабравимо и 

неповторимо изживяване.

1 ден  София - доха - токио

Излитане в 13.00 ч. с редовен полет на QATAR 
AIRWAYS за доха. Кацане в 17.40 ч. Излитане за 
токио в 02.10 ч.

2 ден  токио

Кацане в 18.40 ч. на летище Нарита в токио - 
олимпийската столица през 2020 г. Посрещане, 
трансфер и настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  токио

Закуска. Няма друго място в света, където 
древното и модерното да се съчетават така, 
както е в Токио. Това е един високотехнологичен 
рай, колоритна смесица от футуристичен, 
неонов, забързан и пренаселен градски 
пейзаж, припрени и говорещи по телефона 
си пресичащи най-оживеното кръстовище 
Шибуя хора, и в същото време уединеност 
и спокойствие, вървейки по павираните 
улички в посока Шинто храмовете. Начало на 
туристическа обиколка на токио с екскурзовод 
на английски език с превод от водача на 
групата. Акцентът на обиколката пада върху 
Кулата Токио, една от най-високите в света 
телекумоникационни кули, вдъхновена от 
произведението на Густав Айфел. Посещение 
на мемориала на император Мейджи - човека, 
който скъсва с епохата на феодализма и 
поставя началото на новата, модерна държава, 
в която Япония ще се превърне в началото на 
XX в. Обиколката продължава с Императорския 
дворец (разглеждане отвън) и с най-стария 
и един от най-значимите будистки храмове 
в Токио - Сенсо Джи. По желание и срещу 
допълнително заплащане - японско шоу с 
барабани. Барабанът винаги е имал важно 
място в културата на японците. Неговият 
ритъм е използван в древността, за да повдига 
духа на войските преди сражение, но също 
така се използва и при различни музикални и 
театрални представления. В ръцете на опитни 
музиканти, звуците на различните по големина, 
форма и звучене барабани се превръщат 
в омагьосваща феерия, която не може да 
ви остави равнодушни. Връщане в хотела. 
нощувка. 

4 ден  токио - нико

Закуска. По желание и срещу допълнително 
заплащане - еднодневна екскурзия до нико 
с автобус и екскурзовод на английски език 
с превод от водача на групата. На входа на 
древния град, сгушен на фона на планински 
пейзаж и сред многобройни кедрови дръвчета 
над 500 години, е дървеният и боядисан в 
червено мост Шинкую, по който в древността 
само шогуните и пратениците на императора 
имали честта да минават. Обиколка на градчето 

(UNESCO) и посещение на светилището Тошогу, 
където се почита една от най-забележителните 
личностти в японската история - Токугава 
Йеасу. Построен като негов мавзолей, днес 
е комплекс от храмове, богато външно 
декорирани с изображения на животни и 
богове. Символът на Нико са 3-те маймуни-
мъдреци, неслучайно заради многобройните 
маймуни, обитавали тези места и които все още 
могат да бъдат видяни и в днешни времена. 
Веруюто на мъдреците е актуално и в наши дни 
и то е: „Недей да слушаш лоши вести, не говори 
на никого нищо лошо и не поглеждай никого с 
лошо око”. Следобедът включва и разглеждане 
на намиращото се наблизо езеро Чузенджи и 
красивия водопад Кегон, от който се оттичат 
водите на езерото. В края на деня, връщане в 
токио. нощувка. 

5 ден  токио - планината фуджи - 
езерото аШи - хаконЕ - кавагучи

Закуска. Отпътуване към хаконе - градът, 
който е известен със своето живописно 
местоположение на границата на природния 
резерват фуджи - хаконе, както и с това, че е 
отправна точка за всички туристи желаещи 
да покорят един от символите на Япония. 
Програмата предвижда посещение на 
вулканичната долина Овакудани, известна 
със своите серни извори. Тук групата ще има 
възможност да се повози на кабинков лифт до 
височина от 1000 м над морското равнище. От 
стъклените кабинки ще можете да се насладите 
на красивия околен пейзаж, включващ езерото 
Аши, а при хубаво време и заснежените върхове 
на планината Фуджи. Следва круиз с корабче по 
водите на езерото аши. От борда на корабчето 

яПония - 
Страната на СамураитЕ
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се разкриват приказни пейзажи и спиращи 
дъха гледки към околните планини. Следобед 
пристигане в Хаконе и разглеждане на Музея 
на открито хаконе, в който се съчетават 
произведения на модерното и абстрактно 
изкуство с великолепните природни дадености 
на местността. Настаняване в хотел в района на 
Кавагучи. вечеря. нощувка.

6 ден  хаконЕ - мацумото - такаяма

Закуска. Отпътуване за такаяма с попътна спирка 
в мацумото и посещение на едноименния 
замък. Без съмнение замъкът, който е служил 
за резиденция на влиятелния род Мацумото 
е един от най-добре запазените паметници 
от периода Сенгоку. Пристигане в такаяма и 
разходка по улица Ками Санномачи, която със 
своя облик и архитектура ще ви пренесе в една 
отдавна отминала епоха. Настаняване в хотел.  
вечеря. нощувка. 

7 ден  такаяма - Ширакава-го - 
канаЗава

Закуска. Отпътуване за каназава и попътна 
спирка в китното планинско селище Ширакава-
го, разположено в подножието на планината 
хаку. Селището е прочуто с традиционните 
си дървени къщички в стил Гашо цукури. 
Програмата предвижда посещение на най-
голямата къща, изработена в традиционния 
за района стил. Продължаване за каназава и 
посещение на градините Кенрокуен, част от 
замъка Каназава, известни със своята красота, 
със своите перфектни форми и хармония от 
растения, каскади, водопади и чаени къщи, 
самурайската къща на рода Номура, където ще 
се запознаете с интериора на самурайския дом. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

8 ден  канаЗава - киото

Закуска. Трансфер до жп гарата и отпътуване 
с експресен влак за киото /моля, предвидете 
малък ръчен багаж, като основният ви голям 
багаж ще бъде транспортиран директно до 
Киото на следващия ден/. Пристигане и начало 
на полудневна обиколка на старата столица на 
Япония. Акцентът пада върху прочутия златен 
павилион, построен през XIV в., като резиденция 
на шогуна Ашикага Йошимитсу и превърнат 
по-късно в Зен храм под името Кинкакуджи. 
Обиколката продължава с градината на 
вписания в листата на юнЕСко - храм 
Тенрюджи. Следва посещение на прочутата 
бамбукова гора Арашияма, която е сред най-
посещаваните обекти в града. Трансфер с 
автобус и настаняване в хотел. нощувка.

9 ден  киото

Закуска. Обиколката на киото продължава 
с една от най-важните забележителности на 
града - замъка ниджо (UNESCO). Построен 
през XVII в. от обединителя на Япония Токугава 
Йеасу, замъкът станал свидетел на повратни 

исторически събития и до днес впечатлява 
с мощната си двуредова фортификация. 
Програмата предвижда и посещение на 
красивия будистки храм кйомидзу дера 
(UNESCO) или храмът на бистрата вода. „Мизу” 
на японски означава вода. Разположен на 
хълма Отава, от земята на която извират 
минерални извори и където местните жители 
идват, за да пият лековитата вода и жените да 
се молят да имат потомство. Опознаването на 
града продължава с посещение на прочутия 
храм Фушими Инари. По желание и срещу 
допълнително заплащане - посещение на чайна 
церемония (чадо), ритуал с огромно значение 
за японците, при който домакинът ангажира 
цялата си същност, за да създаде обстановка, 
в която гостуващите да изпитат естетична, 
духовна и физическа наслада. Това е ритуал, 
чието овладяване изисква дълги години на 
самоусъвършенстване, но и чувствителност към 
нуждите и усещанията на другите. Връщане в 
хотела. По желание и срещу допълнително 
заплащане - Майко вечеря. Считани за икони 
от елегантната традиционна култура на Киото, 
майко и гейша са професионални артистки, 
които преминават през щателно обучение, за да 
усъвършенстват своето изкуство. Възползвайте 
се от възможността да ги срещнете, докато 
посетите древната столица Киото. С чаша зелен 
чай гледайте танцови изпълнения, докато се 
наслаждавате на вечеря с кайсеки. нощувка.

10 ден  киото - нара - оСака

Закуска. Отпътуване с автобус за нара - столица 
на Япония през VIII в., вписана в листата 
на юнЕСко, заради своето забележително 
архитектурно и културно наследство. От 
най-голямо значение са храмът Тодайджи и 
светилището Касуга. Обиколката включва 
и посещение на красивия парк на сърните. 
Продължаване за осака. Настаняване в хотел.  
нощувка.

11 ден  оСака

Закуска. Начало на туристическата програма 
в осака - плаващите градини и замъка Осака, 
построен по заповед на брилянтния пълководец 
Тойотоми Хидейоши, новата и модерна част на 
третия по големина град в Япония със сградата 
на Умеда Скай. Свободно време. нощувка.

12 ден  оСака - кобЕ - доха

Закуска. Освобождаване на хотела до 11.00 ч. 
/можете да оставите куфарите си в багажното 
отделение на хотела/. Свободно време в 
осака или по желание и срещу допълнително 
заплащане екскурзия до кобе - един от най-
големите пристанищни градове в Япония, град 
с уникална атмосфера, повлияна и от други 
страни, представляваща смесица от европейска 
архитектура, китайски традиции и фантастична 
гледка към океана. Програмата включва 
Мемориалния музей на Кобе, Китайския 
квартал, шинтоиско светилище Икута, Мерикен 
Парк. Връщане в осака. Трансфер до летището 
и в 23.30 ч. полет за доха.

13 ден  доха - София

Кацане в доха в 04.50 ч. и в 07.00 ч. полет за 
София. Кацане на летище София в 12.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на Qatar Airways - София - 

Доха - Токио - Осака - Доха - София
летищни такси

10 нощувки със закуски в хотели 4*, 
от които: 3 - в Токио, 1 - в района на Кавагучи, 

1 - в Такаяма, 1 - в Каназава, 2 - в Киото, 
2 - в Осака

1 вечеря в Кавагучи
1 вечеря в Такаяма 

климатизиран автобус по време на 
туристическите обиколки

всички трансфери по програмата със 
специално организиран за групата автобус 
билети за експресния влак Каназава - 

Киото в туристическа класа
местен екскурзовод на английски език по 
време на обиколките с превод от водача на 

групата
туристическа програма на български език

еднодневна обиколка на Токио
посещение на замъка Мацумото

посещение на Такаяма
спирка в планинското селище Ширакава-го

полудневна обиколка на Каназава
изкачване с кабинков лифт

разходка с корабче по водите на езерото 
Аши

полудневна обиколка на Хаконе
полудневна обиколка на старата столица 

Киото в деня на пристигане
целодневна обиколка на старата столица 

Киото
посещение на Нара

полудневна обиколка на Осака
входни такси на обектите, посочени в 

програмата
водач - преводач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

допълнителни мероприятия при мин. 12 тур., 
заявяват се предварително и се заплащат с 

основния пакет:

Чаена церемония: 75 лв. 
Японско традиционно Дръм шоу: 135 лв.
еднодневна екскурзия до Нико с автобус, 

екскурзовод на англ. език с превод от водача 
на групата, вкл. входни такси: 275 лв. 

еднодневна екскурзия до Кобе с автобус, 
екскурзовод на англ. език с превод от водача 

на групата, вкл. входни такси: 140 лв. 
традиционна Майко вечеря: 165 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 

29 лв., над 65 г.: 58 лв., над 75 г.: 116 лв.
единична стая: 545 лв.

при недостигнат мин. брой от 15 тур., 
но не по-малко от 12 тур.: 195 EUR 

бакшиши за шофьори и екскурзоводи: 
40 EUR /заплащат се с основния пакет/

Забележка: цените са калкулирани при курс 
100 JPY = 1.57 лв. При промяна на валутния 

курс, пакетната цена ще бъде преизчислена.

 Примерни хотели: 

Tobu hotel levant 4* (www.tobuhotel.co.jp/
levant) или подобен в Токио, Motoso View 
Hotel 4* (www.m-view.jp) или подобен в 
района на Кавагучи, Hida Hotel Plaza 4* 
(www.hida-hotelplaza.co.jp/english/) или 

подобен в Такаяма, Hotel Mystays Premier 
Kanazawa 4* (www.mystays.com/en-us/

hotel-mystays-premier-kanazawa-ishikawa) 
или подобен в Каназава, Miyako Hotel Kyoto 

Hachijo 4* (www.miyakohotels.ne.jp/kyoto-
hachijo) или подобен в Киото, Osaka Daiichi 

Hotel 4* (www.osakadaiichi.co.jp) или подобен 
в Осака.
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дата на тръгване 
от 29 октомври до 13 ноември

16 дни / 13 нощувки в хотели 
/ 1 - на делукс кораб

13 закуски, 2 обяда, 5 вечери
по маршрут

София - Доха - Банкок - Аютая - Луанг Прабанг 
- Меконг - Куанг Си - Сим Рип - 

Хо Ши Мин/Сайгон - Ку Ши - Ханой - Халонг - 
Ханой - Доха - София

крайна цена с включени летищни такси

6235 лв.
Oтстъпка за ранни записвания 

до 21.02.2020 г.:  150 лв.

груПово ПътуванЕ

1 ден  София - доха - банкок

Излитане в 12.25 ч. от летище София с полет 
на авиокомпания QATAR AIRWAYS за доха. 
Кацане в доха в 18.05 ч. Излитане в 02.00 ч. 
за банкок.

2 ден  банкок

Кацане в 12.30 ч. на летище Суварнабуми в 
банкок - „Земята на усмивките”. Посрещане 
на летището и настаняване в хотел. Свободно 
време и първи впечатления от града. банкок 
- Тайландската столица често бива описвана 
като пъстроцветна, екзотична, пренаселена, 
динамична, величествена…. И всичко казано 
за този град е вярно. Опитайте от магията на 
Ориента, потопени в 8-милионния град на 
красотата, историята, културата, религията 
и… изненадите. По желание традиционна Тай 
вечеря с традиционни танци. нощувка.

3 ден  банкок

Закуска. Начало на целодневна туристическа 
обиколка в банкок. В града се намират три от  
най-важните храмове в тайланд. Първа спирка 
ще бъде Златният храм, който е известен със 
статуята на Буда, изработена от злато и тежаща 
5.5 т. Обиколката продължава с посещение на 
китайския квартал и най-стария храм в Банкок 
- Ват По. Районът около храма е известен като 
място, на което може да се насладите на най-
добрия тайландски масаж. Тук се намира и 
училище за традиционна медицина, считано 
за най-стария университет в тайланд. Следва 
посещение на Големия дворец и Храма на 
Изумрудения Буда, където може да се види 
статуя на Буда, изваяна от монолитен смарагдов 
блок. Свободно време за разходка и обяд. 
Следобед разходка с лодка по водите на р. Чао 
Прая и посещение на храма Ват Арун, известен 
със своята 75-метрова пагода. Връщане в 
хотела. нощувка. 

4 ден  банкок - аютая

Закуска. Свободно време или по желание, 
целодневен тур до аютая - старата столица на 
Тайланд, която е като оазис сред модерните 
градове на Тайланд. Заобиколен от три мощни 
реки, в центъра на града са съхранени останки 
от бляскавото минало на великолепния някога 
град. Късният следобед връщане в банкок, 
свободно време. нощувка.

5 ден  банкок - луанг Прабанг

Закуска. Трансфер до летище Суварнабуми 
и полет за луанг Прабанг. Бившата столица 
на лаос е вписана в листата за културно и 
историческо наследство на юнЕСко. Днес 
луанг Прабанг е малко красиво градче, 
в което в хармония съжителстват добре 
запазени колониални сгради и шедьоври 
на традиционната лаоска архитектура. 
При пристигането започва обиколката на 
луанг Прабанг, включваща храма Ват Аам - 
бившата резиденция на главата на лаоските 
будисти, храма Ват Май - най-големия храм в 
Лаос, построен за кралете на Лаос и техните 
семейства и изпозлзван от тях до 1875 г. 
Изкачване на храма Пхуси, от където ще се 
насладите на залеза на слънцето над р. Меконг. 
Посещение на нощен базар, където може да 
видите произведения от текстил, традиционен 
поминък на местните племена. Трансфер и 
настаняване в хотел. вечеря в местен ресторант. 
нощувка.

6 ден  луанг Прабанг - 
круиз по р. мЕконг - луанг Прабанг

Закуска. Начало на круиз по р. Меконг, чиято 
крайна цел ще са пещерите Там Тинг и Там Тунг. 
Двете пещери са известни като светилища, 
посветени на Буда и в тях могат да се видят 
десетки миниатюрни статуи на Буда. По пътя към 
пещерите кратка спирка в селището банг ксанк 
хай, където ще можете да опитате и прочутото 
оризово вино, което се произвежда от жителите 
на селото. Връщане в луанг Прабанг. Свободно 
време следобед, в което да се насладите на 
удобствата, предлагани от луксозния хотел 
или да се разходите по колоритните улички 
на града. Посещение на нощен базар, където 
може да видите произведения от текстил, 
традиционен поминък на местните племена.  
нощувка.

7 ден  луанг Прабанг - 
водопада куанг Си

Закуска. Още един ден на едно от най-
прекрасните кътчета по маршрута. В този ден 

ще можете още веднъж да се насладите на 
красивата природа на страната. Програмата 
предвижда посещение на втория по височина 
водопад в Лаос - Куанг Си. Разположени 
сред вечно зелена гора, двата пада на реката 
образуват каскада, която се спуска от височина 
около 60 м. Тук желаещите ще могат да се 
потопят в прохладните, освежаващи води 
на водопада. След приятната разходка по 
време на която ще посетите и приют за мечки, 
програмата ще продължи с посещение на 
селищата на две от малцинствените общности, 
които населяват Лаос - Хмонг и Кхму. Следобед 
връщане в луанг Прабанг. Привечер изкачване 
на храма Пхуси, откъдето ще се насладите на 
залеза на слънцето над р. Меконг. нощувка.

8 ден  луанг Прабанг - Сим риП

Закуска. Трансфер до летището и полет до 
Сим рип. Градът, създаден в периода IX-
XIV в. от Кхмерската династия, е люлка на 
камбоджанската цивилизация и един от 
най-значимите археологически комплекси 
в Югоизточна Азия. На площ от над 600 
кв. км могат да бъдат видяни 12 броя 
храмови комплекса и над 100 величиствени 
архитектурни паметници от времето на 
кхмерската династия. Настаняване в хотел. 
вечеря в местен ресторант. нощувка. 

9 ден  ангкор

Закуска. Отпътуване за храмовия комплекс 
ангкор. Първата спирка е на величествения 
Ангкор Том или Великият град. Посещение 
на великолепния храм Байон, внушителната 
Южна порта, храма Фимеан и Бафон. Следобед 
обиколката ще продължи с посещение на 
едно от седемте архитектурни чудеса на 
света - великия ангкор ват, архелогическо и 
артистично място, впечетляващо със своите 
размери и специално разположение спрямо 
слънцето и луната. Това пресътворение на 
индуския космос е построено от кхмерския 
крал Суриаварман II като негов мавзолей през 
първата половина на XII в. В късния следобед 
обиколката продължава с посещение на най-
стария храм в комплекса Пном Бакенг, построен 
още през IX в. От възвишението, на което се 
намира храмът, привечер се разкрива приказна 
гледка на намиращия се в далечина храм 
Ангкор Ват на фона на залязващото слънце. 
Връщане в хотела. вечеря в местен ресторант. 
нощувка.

10 ден  ангкор

Закуска. Обиколката на комплекса Ангкор 
продължава с посещение на храма Томанон, 
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построен по същото време, в което е построен 
прочутият Ангкор Ват. Следва спирка и 
разглеждане на храмовете Краван и Та Пром, 
които френски археолози умишлено оставят 
в забвение, за да покажат деструктивната 
функция на природата. Обиколката включва 
и посещение на още няколко от по-малките, 
но изящни храмове в комплекса. Връщане в 
хотела. нощувка. 

11 ден  Сим риП - хо Ши мин/Сайгон

Закуска. Трансфер до летището и полет за хо 
Ши мин /Сайгон до 1975 г./. Образователен, 
културен, търговски и туристически център, 
градът е известен като „Перлата на далечния 
изток“. След пристигането ще започне 
обиколката на Сайгон, която включва 
централния, колониален район на града с 
Катедралата Нотр Дам - спомен от френската 
колонизация на страната, Общината, сградата 
на старата Поща, бившия Президентски дворец 
и Музея на военните останки. Към края на 
деня ще имате време и да се разходите сред 
един от най-известните пазари на града Бин 
Тан. Трансфер и настаняване в хотел. вечеря в 
местен ресторант. нощувка. 

12 ден  хо Ши мин/Сайгон 
- тунелите в ку Ши

Закуска. Посещение на тунелите в ку Ши, 
превърнати от местните жители в своеобразен 
подземен град, чиито лабиринти са с дължина 
от над 200 км. Обиколката включва посещение 
на бомбоубежищата, спалните и заседателните 
зали намиращи се в комплекса. Следобед 
посещение на пагодата Тиен Хау, създадена 

преди повече от 150 г. от китайски емигранти. 
Връщане в хотела. По желание и срещу 
допълнително заплащане круиз по водите на  
р. Сайгон с включена вечеря. нощувка.

13 ден  хо Ши мин/Сайгон - ханой

Закуска. Трансфер до летището и полет до 
ханой. Посрещане от местен екскурзовод и 
трансфер до хотела. Настаняване и кратка 
почивка. Следобед начало на туристическа 
обиколка, включваща Виетнамския етноложки 
Музей, съдържащ богата колекция от над  
10 000 експоната. Обиколката включва и 
разходка в старата част на града, където 
групата ще се вози на велорикши. Разходка 
около езерото Хоан Кием и свободно време. 
Денят завършва с уникално шоу - театрално 
куклено представление във вода. нощувка.

14 ден  ханой - халонг

Закуска. Денят е посветен на очарованието 
на залива халонг (UNESCO). Отпътуване в 
посока залива халонг. „Заливът на спускащия 
се дракон“ е поредното доказателство за 
величието на природата. От нефритено 
зелената вода на залива се издигат над 
1900 острова с различни големина и форма. 
Благодарение на островите, дори най-силните 
ветрове отслабват в района на залива и не 
оставят и следа върху гладката като стената 
на шлифован изумруд, смарагдово зелена 
водна повърхност. Красотата и великолепието 
на Халонг ще пленят завинаги всеки, който е 
имал щастието да зърне това природно чудо. 
Качване на луксозен кораб и начало на круиз по 
водите на залива. Програмата предвижда обяд, 
включващ местни рибни деликатеси, каякинг, 
време за плаж на един от многото красиви 
острови. Връщане на кораба. вечеря. нощувка 
в каюта.

15 ден  халонг - ханой

Желаещите могат да се събудят с изгрева и 
да се включат в ранна тай чи практика или да 
направят снимки на изгряващото над водите 
на залива слънце. Закуска и посещение на 
най-красивата пещера в района - Сунг Со. 
Връщане на кораба, круизът продължава 
минавайки покрай хилядите наброй малки 
и по-големи островчета в залива Халонг. От  
10.00 ч. - 11.00 ч. уроци по готварско изкуство. 
обяд на борда на кораба, докато се отправяте 
към пристанището. Следва трансфер с автобус 
до ханой. Настаняване в хотел. вечеря в местен 
ресторант. нощувка. 

16 ден  ханой - доха - София

Закуска сух-пакет. Трансфер до летището. 
тайланд - лаоС - камбоджа - виЕтнам 
- довиждане! Полет на авиокомпания QATAR 
AIRWAYS за доха в 08.55 ч. Кацане в 13.25 ч. 
Полет за София в 17.00 ч. Кацане в 21.15 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет с вкл. летищни такси на 
QATAR AIRWAYS за международен полет 

София - Доха - Банкок - Ханой - Доха - София
летищни такси за международния полет 
13 нощувки в хотели 4*, от които: 

3 - в Банкок, 3 - в Луанг Прабанг, 
3 - в Сим Рип, 2 - в Хо Ши Мин, 2 - в Ханой
1 нощувка на делукс кораб в залива Халонг

13 закуски, 2 обяда, 5 вечери
самолетен билет с вкл. летищни такси 

Банкок - Луанг Прабанг
самолетен билет с вкл. летищни такси 

Луанг Прабанг - Сим Рип
самолетен билет с вкл. летищни такси 

Сим Рип - Хо Ши Мин
самолетен билет с вкл. летищни такси 

Хо Ши Мин - Ханой
всички трансфери от/до летището
транспорт с климатизиран автобус

беседа на местни екскурзоводи на англ./руски 
ез. с превод на бълг. език от водача на групата
туристическа програма в Банкок, Луанг 

Прабанг, Сим Рип, Хо Ши Мин, Ханой
разходка с лодка по р. Чао Прая

круиз по р. Меконг до пещерите Там Тинг 
и Там Тунг   посещение на селища на 
малцинствените групи Хмонг и Кхму
посещение на водопада Куанг Си

посещение на пагодата Тиен Хау в Сайгон
круиз с кораб из залива Халонг
разходка с велорикши в Ханой

водно шоу - куклено представление в 
Ханой   всички екскурзии и входни такси 
на туристически обекти и музеи, посочени 

в програмата   водач - преводач на 
български език по време на цялото пътуване 
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

намаления за:
дете до 8.99 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 235 лв, 

без ползване на доп. легло: 705 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 

36 лв., над 65 г.: 72 лв., над 75 г.: 140 лв.
единична стая: 1385 лв.

при недостигнат мин. брой от 15 тур., 
но не по-малко от 12 тур.: 195 лв. 

виза за Виетнам: 80 USD (заплаща се с осн.пакет), 
виза за Камбоджа: 30 USD (полага се и се 

заплаща на място), виза за Тайланд: 35 EUR 
(заплаща се с осн. пакет), виза за Лаос: 31 USD 

(полага се и се заплаща на място) 
бакшиши за шофьори, екскурзоводи 

и пикола: 40 EUR (заплащат се на водача)
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.70 лв. При промяна на валутния 
курс, пакетната цена ще бъде преизчислена.

допълнителни мероприятия:

Тай вечеря с традиционни танци: 65 USD 
при мин. 10 тур.

екскурзия до Аютая: 95 USD при мин. 12 тур.
круиз с лодка по р. Сайгон с включена 

вечеря: 35 USD при мин. 10 тур.
(доп. мероприятия се заявяват 

предварително и се заплащат с осн. пакет)

 Примерни хотели ползвани 
по тази програма: 

хотел The Berkeley Pratunam 4* 
(www.berkeleypratunam.com) или подобен 

в Банкок, хотел Santi Resort & Spa 4* 
(www.villasantihotel.com) или подобен в 
Луанг Прабанг, хотел Khemara Angkor 4* 
(www.khemaraangkor.com) или подобен в 

Сим Рип, хотел Royal Hotel Saigon 4* 
(www.royalhotelsaigon.com) или подобен в Хо 

Ши Мин/Сайгон, хотел Muong Thanh Grand 
Hanoi Center 4* (www. grandhanoicentre.
muongthanh.com) или подобен в Ханой, 

кораб из залива Халонг - Halong Silver Sea 
Cruise 4* (www. halongsilverseacruise.com).
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дата на тръгване 
от 17 май до 27 май

11 дни / 8 нощувки + 
1 - на борда на кораб
9 закуски, 1 обяд, 1 вечеря

по маршрут
София - Доха - Ханой - Нин Бин - Халонг - Хой 

Ан - Да Нанг - Хюе - Да Нанг - Доха - София

крайна цена с включени летищни такси

 2897  лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 28.02.2020 г.:  100 лв.

1 ден  София - доха - ханой
Излитане в 13.00 ч. от летище София с полет 
на QATAR AIRWAYS за доха. Кацане в 17.50 ч. 
Излитане в 20.45 ч. за ханой.

2 ден  ханой

В 07.35 ч. кацане на летище ной бай и трансфер 
до хотела. Настаняване и кратко време за 
почивка. По обед начало на обиколка на 
Виетнамската столица, която ще започне с 
правителствения район на града и площад 
Ба Дин, където се разположени някои от 
символите на ханой - мавзолеят на Хо Ши 
Мин, сградата на Парламента, Президентския 
дворец, построен по времето на френската 
колониална власт, както и пагодата на Ли Тай 
Тонг. Програмата ще продължи с разходка с 
велорикши в най-старата част на града и ще 

завърши край бреговете на езерото Хоан Кием. 
Денят завършва с уникално шоу - театрално 
куклено представление във вода. Връщане в 
хотела. нощувка. 

3 ден  ханой - нин бин

Закуска. Свободно време в ханой или по 
желание и срещу допълнително заплащане 
еднодневна екскурзия до нин бин - красива 
област, намираща се на юг от столицата ханой. 
нин бин е район известен с великолепната 
си природа, характеризираща се с зелени 
оризища, плодородни равнини и рязко 
изскачащи от равнината варовикови хълмове. 
Скалните формирования често са причина 
мястото да бъде сравнявано със залива Халонг. 
Освен с красива природа, провинция Нин Бин е 
известна и като местоположението на първата 
столица на Виетнамското кралство. Програмата 
предвижда посещение на останките от 
древната столица Хоа Лу, храмовете Дин и Ле, 
както и разходка със сампан, който плъзгайки 
се по водната повърхност ще ви преведе 
покрай оризищата и внушителни варовикови 
формирования до пещерите Там Кок. Следобед 
посещение на комплекса Бич-Дон в който могат 
да се видят едни от най-красивите пагоди в 
страната. Късния следобед, връщане в ханой.  
нощувка.

4 ден  ханой - залива халонг (UNESCO)

Закуска. Денят е посветен на очарованието 
на залива халонг (UNESCO). Отпътуване в 
посока залива Халонг. „Заливът на спускащия 
се дракон“ е поредното доказателство за 
величието на природата. От нефритено 
зелената вода на залива се издигат над 
1900 острова с различни големина и форма. 
Благодарение на островите, дори най-силните 
ветрове отслабват в района на залива и не 
оставят и следа върху гладката като стената на 
шлифован изумруд, смарагдово зелена водна 
повърхност. Красотата и великолепието на 
Халонг ще пленят завинаги всеки, който е имал 
щастието да зърне това природно чудо. Качване 
на кораб и начало на круиз по водите на залива. 
Програмата предвижда обяд, включващ 
местни рибни деликатеси, разходка с лодка из 
теснините и пещерите на залива, време за плаж 
на един от многото красиви острови и урок по 
виетнамска кулинария. Връщане на кораба. 
вечеря.  нощувка в каюта. 

5 ден  халонг - летище ной бай - 
да нанг - хой ан

Желаещите могат да се събудят с изгрева  и 
да се включат в ранна тай чи практика или да 
направят снимки на изгряващото над водите 
на залива слънце. лека закуска с кафе, чай, 
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сладкиши и плодове. Следва посещение на 
най-красивата пещера в района - Сунг Со или 
по-известна като Пещерата на изненадите. 
Връщане на кораба. втора закуска - брънч. 
Преди обяд круизът приключва и следва 
трансфер с автобус до летище Ной Бай и 
полет за да нанг. Пристигане в третия по 
население град в страната и трансфер до хой 
ан (UNESCO). В периода XV - XIX в., градът се 
налага като процъфтяващ търговски център 
в Централен Виетнам, който се превръща в 
притегателна точка за търговци от цяла Азия. 
Днес вписаният в листата на юнЕСко стар град 
съхранява паметници, белязани от традициите 
на различни традиции. Настаняване в хотел в 
курортния район на хой ан. нощувка. 

6 ден  хой ан

Закуска. Свободно време, през което може 
да се отдадете на релаксиращ отдих на върху 
пясъчния бряг и да се насладите на кристалните 
води на Южнокитайско море или пък да се 
отдадете на активна почивка, като изберете 
измежду различни водни спортове. нощувка.

7 ден  хой ан

Закуска Свободно време за плаж на 
Южнокитайско море или по желание и срещу 
допълнително заплащане обиколка на хой ан, 
включваща покрития японски мост, който е 
известен с хармоничното съчетание елементи 
от японски, китайски и виетнамски строителни 
традиции. Ще бъдат посетени и пагодата Онг, 
построена през XVII в., известна с пищната си 
декорация зала за събирания на Фукиенските 
търговци и др. Последната спирка по програмата 

е фабрика за копринени изделия. Връщане в 
хотела. нощувка.

8 ден  хой ан - да нанг

Закуска. Трансфер до да нанг - петият 
по големина град в страната и главен 
административен и търговски център в 
Централен Виетнам. Заради близостта си до 
няколко обекта вписани в листата на ЮНЕСКО, 
както и заради прекрасните плажове в района, 
Да Нанг се превръща в притегателна точка 
за хиляди туристи от цял свят. Настаняване 
в хотел и свободно време за плаж във водите 
на Южнокитайско море. По желание и срещу 
допълнително заплащане екскурзия до 
хълмовете ба-на, които са част от Анамската 
планинска верига. За да стигнем до върха на 
височина от 1400 м ще се качим на една от 
най-модерните въжени линии в Югоизточна 
Азия, откъдето се разкрива прекрасна гледка 
към цялата околия и град да нанг. Програмата 
предвижда и време за снимки от най-новата 
туристическа атракция на Виетнам - Златният 
мост. След спиращата дъха панорама групата 
ще се изкачи още малко до връх Кинг Пийк или 
с други думи най-високата точка в района на Да 
Нанг. Там на границата между земята и небето, 
на височина от 1487 м е разположена пагодата 
Лин Ту. Местните хора вярват, че посещението 
на пагодата ще им донесе спокойствие и 
вътрешен мир, както и че ще ги освободи от 
лоши чувства като завист и алчност. В късния 
следобед връщане в да нанг. нощувка.

9 ден  да нанг - имперския град хюЕ - 
да нанд

Закуска. Отпътуване за хюе - старата имперска 
столица на Виетнам. Пътят преминава по 
живописната крайбрежна магистрала №1, 
свързваща северен и южен Виетнам, следвайки 
красивото крайбрежие на страната. Несъмнено 
най-впечатляващата част от пътя е проходът 
Хай Ван, или в превод от виетнамски „Проходът 
на Облаците и Морето“. Проходът е дълъг 20 км, 
а на места височината на пътя достига до 500 
м надморска височина, откъдето се разкриват 
незабравими гледки към безкрайната морска 
шир. Обиколката включва Забранения град - 
седалище на владетелите от династията Нгуйен, 
Двореца на върховната Хармония, в който се 
пазят троновете на 13 владетели на Виетнам, 
Имперския театър и Храма Те Мию - построен 
по заповед на император Мин Манг, посветен на 
неговите предшественици. Следобед разходка 
с лодка по водите на Парфюмената река, до 
пагодата Тиен Му, чиято осмоъгълна кула е една 
от най-забележителните сгради в страната. 
Свободно време и връщане в да нанг. нощувка.

10 ден  да нанг
Закуска. Програмата предвижда разходка в да 
нанг и посещение на Музея на скулптурата, 
съхраняващ богата колекция от произведения 
на изкуството от епохата на кралство Чампа. 
Посещение на традиционния пазар хан. 
Свободно време в града. нощувка.

11 ден  да нанг - доха - София
Закуска - сух пакет. Трансфер до летището. 
Полет за Доха в 08.40 ч Кацане в Катар в 12.30 ч. 
и в 15.50 ч. полет за София. Пристигане в София 
в 21.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет международен полет 
София - Доха  - Ханой - Да Нанг - Доха - 
София на авиокомпания Qatar Airways 

летищни такси
8 нощувки в хотели 4*, от които: 

2 - в Ханой, 3 - в Хой Ан, 3 - в Да Нанг, 
1 - в делукс каюта на кораб из залива Халонг

9 закуски, 1, обяд, 1 вечеря
самолетен билет с включени летищни 

такси Ханой - Да Нанг 
всички трансфери от/до летището, 
транспорт с климатизиран автобус
беседа на местни екскурзоводи на 

английски/руски език с превод на бълг. език 
от водача на групата

туристическа програма в Ханой, Хюе
разходка с лодка по водите 

на Парфюмената река до пагодата 
Тиен Му в Хюе

разходка с кораб из залива Халонг 
разходка с велорикши в Ханой 

водно шоу - куклено представление в 
Ханой

разходка в Да Нанг с посещение на Музея 
на скулптурата и на традиционния пазар Хан
всички екскурзии и входни такси на тур. 

обекти и музеи, посочени в програмата
водач oт агенцията по време на цялото 

пътуване
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.75 лв. При промяна на валутния курс, 
пакетната цена ще бъде преизчислена.

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

намаление за:
дете до 8.99 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 135 лв.,

без ползване на доп. легло: 350 лв.

доплащания за: 
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 

 25 лв., над 65 г.: 50 лв., над 75 г.: 100 лв.
единична стая: 655 лв.

при недостигнат мин. брой от 15 тур., 
но не по-малко от 12 тур.: 60 лв.

виза за Виетнам: 80 USD (заплаща се с 
основния пакет)

бакшиши за шофьори, екскурзоводи и 
пиколи: 30 EUR (заплащат се на летището 

в брой на водача на групата)
факултативни мероприятия:

еднодневна екскурзия до Нин Бин с 
включен обяд и разходка със сампан до 

пещерите Там Кок: 59 USD при мин. 10 тур.
 полудневна екскурзия до Хой Ан, 

включваща покрития Японски мост, пагодата 
Онг и фабрика за копринени изделия: 

39 USD при мин. 10 тур.
еднодневна екскурзия до хълмовете Ба-На, 
Златния мост и пагодата Лин Ту + пътуване с 

въжена линия: 80 USD при мин. 10 тур.

 Примерни хотели ползвани 
по тази програма: 

хотел Flower Garden 4* 
(www.lowergardenhotel.com.vn) или подобен 

в Ханой, кораб из залива Халонг - Syrena 
Cruise  (www.syrenacruises.com/default.aspx), 

хотел Green Heaven 4* 
(www.hoiangreenheavenresort.com/en/) или 

подобен в Хой Ан, хотел Serene beach hotel 4* 
(www.hoiangreenheavenresort.com/en/) в Да 

Нанг или подобен.
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дата на тръгване 
от 30 септември до 13 октомври

14 дни / 11 нощувки
11 закуски, 2 обяда, 1 вечеря

по маршрут
София - Доха - Хонг Конг - Макао - Тайпе 
- Природен резерват Йео Лиу - Чиуфен 

- Шифен - Национален парк Тароко - Сеул - 
Сувон - Корейската демилитаризирана зона 

- Доха - София

крайна цена с включени летищни такси

 5945 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 28.02.2020 г.:  200 лв.

1 ден  София - доха
Полет в 13.00 ч. на QATAR AIRWAYS от летище 
София за доха. Кацане в 17.40 ч. Следващ полет 
в 01.55 ч. за хонг конг. 

2 ден  хонг конг
 
Кацане на летището в хонк конг в 15.05 ч. 
Посрещане и трансфер до хотела. нощувка.

3 ден  хонг конг
 
Закуска. Начало на туристическата програма с 
местен екскурзовод. Разходка по крайбрежната 
алея на звездите при пристанището Виктория. 
Преминаване покрай търговската част на града 
Уанчай, за да се достигне до връх Виктория, 
откъдето се открива невероятна 360-градусова 
панорама към целия хонг конг и Коулун, както и 
към оживеното пристанище. Традиционен обяд 
в местен ресторант. Обиколката продължава в 
района с плаващи ресторанти и рибарски лодки 
в типичен японски стил, акостирали в едни от 
най-интересните заливи: Репулс Бей и Дийп 
Уотър Бей. Посещение на фабрика за бижута в 
Хонг Конг. Свободно време. нощувка.

4 ден  хонг конг - макао - хонг конг
 
Закуска. Рано сутринта трансфер до 
пристанището, откъдето с ферибот ще 
се отправите към макао. Град, в който 
съжителстват в хармония културите на Изтока 
и Запада. Колониалното минало, типичния за 
Европа архитектурен стил и дългото влияние 
което Португалия оказва върху жителите на 
Макао са причина старата част на града да 
бъде обявена за паметник на световното и 
културно наследство на юнЕСко. Днес, освен 
за тълпите от туристи, градът е притегателна 
точка за любителите на хазарта от цял свят. 
Туристическата програма с местен екскурзовод 
с превод от водача на групата включва: 
разходка из историческата част, в която се 
намира най-старата европейска сграда на 
територията на китай (UNESCO), руините на 
църквата Св. Павел с внушителната фасада от 
XVI в., статуята на Богинята на Милосърдието, 

кулата Макао - 11-та по височина в света, храма 
А-ма (UNESCO), изящен параклис от 1488 г., 
посветен на богинята на мореплавателите 
и рибарите, площад Серадо, заобиколен с 
исторически сгради (UNESCO). обяд в местен 
ресторант. Връщане в хонг конг. нощувка.

5 ден  хонг конг - тайПЕ

Закуска. Свободно време в хонг конг или по 
желание, придружени от водача на групата, 
ще имате възможност да се потопите в част 
от недостъпните за туристи кътчета на хонг 
конг и да се насладите на специалитети и 
традиционни ястия, като ще имате възможност 
да опитате прочутия скаридени уонтон, да 
хапнете телешки нудели и любимите на 
местните жители кифлички с ананас, както и 
да изпиете чаша сок от захарна тръстика или 
характерния за града чай с мляко. В късния 
следобед - трансфер до летището и полет за 
тайпе. Кацане, посрещане от местния партньор 
и настаняване в хотел. нощувка. 

6 ден  тайПЕ

Закуска. Начало на туристическата програма в 
столицата тайпе, която включва грандиозния 
мемориал на Чан Кайшъ, който и до днес е 
обект на преклонение от страна на жителите 
на тайванската столица. Следващата спирка 
е Националният музей, в който се съхраняват 
повече от 700 хил. артефакта и произведения 
на изкуството, свързани с имперското минало 
на Китай, някои от които датирани на около 
8000 г. След разглеждането на тази безценна 
съкровищница, съхраняваща богатото културно 
наследство на Поднебесната Империя, 
програмата ще продължи с посещение на един 
от най-известните храмове в града - Лонгшан. 
Преди турът да завърши, се предвижда и 
посещение на панорамната площадка на кулата 
тайпе 101, която със своята височина от 508 м е 
една от най-високите сгради в света. нощувка.

7 ден  тайПЕ - Природен резерват 
йЕо лиу - чиуфЕн - ШифЕн

Закуска. Свободно време в тайпе или по 
желание и срещу допълнително заплащане 
- еднодневна екскурзия до Северен Тайван. 
Турът предвижда посещение на едно от най-
популярните места в северната част на страната 
- Природния резерват йео лиу, известен със 
своите причудливи скални формирования. 
Следващата спирка ще отведе групата до 
Златния водопад - един от най-известните в 
страната, наречен така заради богатата на 
мед червеникаво-жълта почва в района. След 
кратка фото пауза програмата продължава 

с посещение на живописно разположеното 
градче чиуфен. Кацнало на планински 
склонове, изправени срещу морската шир, 
селището впечатлява с красивите си гледки 
и заобикалящата го природа, както и със 
съхранената си традиционна архитектура, то 
често служи за декор на множество азиатски 
филми. Програмата ще завърши с още едно 
кътче, недокоснато от модерната епоха. 
Шифен е малко градче, разраснало се около 
железопътна спирка за търговия с въглища. 
В наши дни железопътната линия, минаваща 
през центъра на града, както и десетките 
пъстри дюкянчета, привличат туристи от цял 
свят. Връщане в тайпе. нощувка. 

8 ден  тайПЕ - 
национален парк тароко

 
Закуска. Свободно време в тайпе или по 
желание и срещу допълнително заплащане 
- еднодневен тур до природния парк тароко 
с включен обяд. Отпътуване с влак към едно 
от малкото девствени места на острова - 
национален парк тароко. Тук няколко реки са 
издълбали своят път в околните мраморни и 
гранитни скали. Чудни ждрела, буйна зеленина 
и ранни животински видове често се срещат 
в парка. Особено впечатляващ е каньонът на  
р. Ливу, която проправя своя път, заобиколена 
от високи скални брегове, обагрени от 
разноцветен мрамор. Пътят, минаващ 
през областта и свързващ източното със 
западното крайбрежие на Тайван, отвежда до 
Светилището на вечния извор, построено в чест 
на загиналите по време на изграждането на 
пътя. Късно вечерта връщане в тайпе. нощувка.

9 ден  тайПЕ - СЕул
 
Закуска. Трансфер до летището и полет за Сеул. 
Кацане в корейската столица и трансфер до 
хотела. нощувка. 

Сеул е столица и най-голям град на 
република Южна Корея. Населението на 

столичния район от 25 мил. души го поставя 
сред най-големите метрополии в света. 

Освен по брой на своето население, градът 
заема водещо място сред икономическите 
центрове на Азия и е седалище на гиганти 
като Самсунг, Хюндай и LG. Освен модерен 

мегаполис, Сеул е и град с хилядолетна 
история. Историците датират началото му 
преди повече от 4000 г. От XIV в. до днес 
Сеул е столица  на Корея и резиденция на 

владетелите от династията Чосон. Това 
е период на просперитет, който оставя 

ярка следа в развитието на града и има за 
резултат създаването на някои от неговите 

най-ценни архитектурни паметници. 

Õîíã Êîíã

×èóôåí
Øèôåí
Íàö.ïàðê Òàðîêî

Òàéïå

Ìàêàî

Ñåóë Ñóâîí

ÊÈÒÀÉ
ÒÀÉÂÀÍ

ÞÆÍÀ ÊÎÐÅß

хонг конг С макао - тайван и южна корЕя
Една мЕчта от три брилянта - СтранитЕ на иЗгряващото СлънцЕ
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КИ
ТА

Й
, Т

АЙ
ВА

Н
 и

 Ю
Ж

Н
А 

КО
РЕ

Я



ТА Мондел Травел /  2020 53

10 ден  СЕул
 
Закуска. Начало на автобусна и пешеходна 
обиколка на столицата Сеул. Акцент на 
обиколката е дворецът Геонгбок - най-големият 
от петте дворци, изградени от династията Чосон 
през XIV в. Той служи като главна резиденция 
на корейските владетели и днес впечатлява със 
своите мащаби и изящество. Следва посещение 
на Нациoналния фолклорен музей на Корея, 
чиито експонати се съхраняват в землището на 
двореца. Програмата предвижда преминаване 
покрай „Синята Къща“ - резиденция на 
президента на Южна Корея. Денят ще завърши 
с разходка по живописната улица Инсадонг, 
която със своите стари сгради, занаятчийски 
дюкянчета, антиквариати и артисти е запазила 
духа на отминали времена и с посещение на 
236-метровата телевизионна кула на Сеул, 
издигаща се на хълма Намсан. Групата ще 
има възможност да се наслади на красивите 
панорамни гледки към града. Свободно време 
за разходка. Връщане в хотела. нощувка.

11 ден  СЕул - Сувон
 
Закуска. Свободно време в Сеул или по желание 
и срещу допълнително заплащане - екскурзия 
с включен обяд до град Сувон. Разположен на 
около 30 км южно от Сеул, градът е с население 
от над един милион жители и e често посещаван 
от туристи, заради могъщата крепост хвасеон 
(UNESCO). Програмата предвижда разглеждане 
на крепостта и свободно време в Сувон. 
Следва посещение на футуристичния Музей 
на иновациите, създаден за да проследи 
историята и да представи бъдещите проекти 
на корейския гигант в света на електрониката 
Самсунг. След погледа в бъдещето ще се 
запознаете с традициите и бита на корейците 
в едно Корейско етно село. Връщане в Сеул. 
нощувка.

12 ден  СЕул - 
корейска демилитаризирана зона

 
Закуска. Свободно време в или по желание и 
срещу допълнително заплащане - екскурзия с 
включен обяд до корейската демилитаризирана 
зона, която разделя територията на Северна от 
Южна Корея. Границата на двете държави e 
най-охраняваната държавна граница в света. 
Тя е ивица широка около 4 км и дълга над 
260 км, която разделя корейския полустров, 
прекосявайки го от запад на изток. Повече от 
1 милион войници все още стоят един срещу 
друг от двете страни на границата. Въпреки 
това тя е и важна туристическа атракция, която 
се посещава от хиляди туристи. Програмата 

предвижда посещение на парка Имджингак, 
в който се издигат паметници, посветени 
на хората, загинали във корейската война, 
както и на тези, които не са успели да се 
върнат по родните си домове след сключване 
на примирието. Обект, който има огромно 
символно значение за жителите на Южна 
Корея, е Мостът на свободата, по който хиляди 
освободени от Северна Корея военопленници 
се връщат в страната. Задължителна спирка 
в района е третият инфилтрационен тунел, 
който севернокорейските войски прокопават 
по време на Студената война. Дължината на 
съоръжението е над 1600 м, а целта му е била 
бързото и неочаквано разполагане на войски 
отвъд границата. Според предвижданията 30 
хил. севернокорейски войници е трябвало да 
се озоват в тила на врага и в непосредствена 
близост до Сеул за по-малко от час. Тунелът е 
открит по случайност в края на 70-те години 
на XX в. Програмата предвижда и посещение 
на наблюдателния пункт Дора, откъдето се 
разкрива гледка към територията на Северна 
Корея. Връщане в Сеул. нощувка.

13 ден  СЕул - доха

Закуска. Освобождаване на стаите до 11.00 ч.  
/можете да оставите куфарите си в багажното 
отделение на хотела/. Начало на полудневен 
тур в западната част на Сеул. Предвижда се 
изкачване до панорамната площадка в една 
от най-високите сгради в Сеул - Билдинг 
63, извисяващи се на 250 м. Посещение на 
аквариума Аква Планет 63, където могат да се 
видят над 20 хил. морски обитатели от над 400 

вида. Популярна атракция тук е водният танц 
на бивши състезателки по синхронно плуване, 
заобиколени от различни морски обитатели, 
включително и акули. Следва круиз по р. 
Хан. вечеря в местен ресторант. Трансфер до 
летището. Полет за доха в 01.25 ч. 

14 ден  доха - София
Кацане в доха в 05.45 ч. и в 07.00 ч. 
продължаване за София. Пристигане на летище 
София в 12.00 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет за полет София - 

Доха - Хонг Конг - Сеул - Доха - София на 
авиокомпания Qatar Airways с включени 

летищни такси
самолетен билет с летищни такси за полет 

Хонг Конг - Тайпе
самолетен билет с летищни такси за полет 

Тайпе - Сеул
11 нощувки със закуски в хотели 4*, от 

които: 3 - в Хонг Конг, 4 - в Тайпе, 4 - в Сеул
2 обяда

1 вечеря в местни ресторанти
всички трансфери от/до летището 

екскурзиите и посещенията, посочени в 
програмата

тур. програма в Хонг Конг, Тайпе, Сеул
посещение на фабрика за бижута в Хонг 

Конг
посещение на Националния музей  
в Сеул и изкачване на 236-метровата 

телевизионна кула
полудневен тур в Сеул до западната 

част на града с изкачване на панорамна 
площадка на Билдинг 63

посещение на Аква Планет 63 и круиз  
по р. Хан

екскурзия до Макао с включен трансфер 
от/до хотела, ферибот и туристическа 

програма в Макао
беседа на местни екскурзоводи с превод 

на бълг. език от водача на групата
всички входни такси на туристически 
обекти и музеи, посочени в програмата 
водач oт агенцията по време на цялото 

пътуване. 
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.70 лв. При промяна на валутния курс, 
пакетната цена ще бъде преизчислена.

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

намаление за:
дете до 11.99 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 450 лв.

доплащания за: 
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 

 30 лв., над 65 г.: 60 лв., над 75 г.: 90 лв.
единична стая: 1365 лв.

при недостигнат мин. брой от 15 тур., но не 
по-малко от 12 тур.: доплащане от 180 EUR
бакшиши за шофьори и екскурзоводи: 

45 EUR (заплащат се с основния пакет)
факултативни мероприятия при мин. 10 тур.
(необходима е предварителна резервация и 

плащане с основния пакет):
екскурзия до Природен резерват Йео Лиу - 

Чиуфен - Шифен: 100 USD
екскурзия до Национален Парк Тароко с 

включен обяд: 175 USD
екскурзия до Сувон с вкл. обяд: 135 USD
екскурзия до Корейска демитилизирана 

зона с включен обяд: 129 USD 
Забележка: екскурзиите се придружават 

от водача на групата, туристическата 
информация е на български език. 

 Примерни хотели ползвани 
по тази програма: 

Metropark Kowloon hotel 4* (hongkonghotel.
metroparkhotelkowloon.com/chi/contact.

php?channel=contact) или подобен в Хонг 
Конг, Amba Taipei Songshan Hotel 4* (www.

amba-hotels.com/tc/songshan/) или подобен 
в Тайпе, Тmark Grand Hotel Myeongdong 4* 

(www.tmarkgrandhotel.com/en) или подобен 
в Сеул. 

Сеул
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дати на тръгване 
от 27 август до 08 септември

от 15 октомври до 27 октомври

13 дни / 9 нощувки в хотели / 
1 - в спален вагон
10 закуски, 11 вечери

по маршрут
София - Москва - Пекин - Сиан - Лоян 

- Шао Лин - Шанхай - Ханджоу - Суджоу - 
Шанхай - Москва - София

крайни цени с включени летищни такси

 27 август: 4195 лв.

 15 октомври: 4097 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 21.01.2020 г.:  130 лв.

групово пътуване

1 ден  София - моСква - ПЕкин
Излитане в 12.25 ч. с редовен полет на АЕROFLOT 
за москва. Кацане в 15.35 ч. Излитане за Пекин 
в 21.20ч. 

2  ден  ПЕкин

Кацане в Пекин в 09.50 ч. Посрещане на 
летището. Трансфер и настаняване в хотел  
/по възможност ранно настаняване/. Кратка 
почивка. Начало на туристическата програма 
- разходка по площад Тянанмън, най-големия 
градски площад в света, който побира 1 млн. 
души. Разглеждане на Забранения град-
Зимният императорски дворец Гугун (UNESCO) 
- резиденция на 24 императори в периода на 
династиите Мин и Цин, най-големия дворцов 
комплекс в света със Залите на висшата 
хармония и на запазването на хармонията. 
Разходка из градините с многобройни 
павилиони и алпинеуми. вечеря. нощувка. 

3 ден  ПЕкин

Закуска. Екскурзия до Великата китайска 
стена (UNESCO) - може би най-известната 
забележителност в Китай, провъзгласена 
за подвиг на инженерството и човешкия 
стремеж. Много учени твърдят, че Великата 
китайска стена е единственото произведение 
на човешките ръце, което може да се види с 
просто око от Космоса и дори от Луната. Следва 
посещение на гробниците на династията Мин. 
вечеря „Патица по пекински”, специалитет 
на местната кухня, който всеки турист 
задължително трябва да опита. Пешеходна 
разходка по колоритната търговска улица 
Ванфудзин. нощувка.

4 ден  ПЕкин - влак - Сиан

Закуска. Начало на туристическа програма с 
посещение на летния дворец Ихъюан - името 

на китайски означава „Градина на Хармонията” 
или „Градина за поддържане на здравето 
и хармонията”, една от най-известните 
архитектурни забележителности на китайската 
столица, истински шедьовър на градинарското 
изкуство със своите великолепни най-добре 
запазени императорски градини в Китай, 
разположен на 15 км от центъра на града. 
Връщане в Пекин. Посещение на ламаисткия 
храм Юнхъгун, известен със статуята на Буда, 
издялана от монолитен дънер на сандалово 
дърво и неслучайно регистриран в рекордите 
на Гинес. Следва посещение на Храма на 
небето Тиентан (UNESCO) - най-свещения 
императорски комплекс в Пекин, шедьовър на 
архитектурата, построен от императорите на 
династиите Мин и Цин, откъдето те са почитали 
небесата като върховни жреци и 2 пъти в 
годината отправяли молитвите си за добра 
реколта. Интерес представляват Центърът на 
света - според китайците, Стената на ехото и 
централната сграда - Храмът на плодородието. 
вечеря. Трансфер до гарата. Отпътуване с влак 
за Сиан вечерта - настаняването е в спален 
вагон. 

5 ден  Сиан

Пристигане сутринта в Сиан - една от четирите 
Велики древни столици на Китай. Настаняване 
в хотел. Закуска. Начало на туристическата 
програма. Първа спирка за разглеждане на 
Теракотената армия (UNESCO) - един образцов 
свят под земята (300 г. пр.Хр.). За да подсигурят 
живота си в отвъдното, владетелите от миналото 
измисляли всевъзможни неща: издигали 
ритуални гробници, нареждали да мумифицират 
телата им, трупали в тях храни, облекло и 
съкровища и вземали със себе си поданиците 
под формата на дървени или глинени фигурки, 
които в естествения си ръст, с реалистичното си 
облекло и оръжие и индивидуално оцветени 
лица пренасят посетителя в далечен, чужд свят. 
Посещение на Областния исторически музей, 
който представя историята на Китай, обединен 
около първата столица Сиан в близост до река 
Хуанхъ („Жълтата река”). По желание посещение 
на спектакъл Танг шоу. вечеря. нощувка. 

6 ден  Сиан

Закуска. Разглеждане на старата част на Сиан с 
древните крепостни стени, най-добре 
запазените в цял Китай с дължина 12 км и едни 
от най-завършените древни военни системи 
в света. Посещение на джамията (в китайски 
стил) в Стария град и свободно време за 
разходка. Следваща спирка за разглеждане на 
Голямата пагода на дивата гъска - символ на 

старата част на града, добре запазената древна 
сграда е свещено място за поклонение на 
будистите, построена през 652 г. и състояща се 
от 7 етажа. Туристическата програма този ден 
завършва с разглеждане на музея на открито 
Бей Лин с беседки и каменни плочи и в който се 
съхранява най-голямата каменна библиотека. 
вечеря. нощувка.

7 ден  лоян - Шао лин

Закуска. Трансфер до гарата рано сутринта. 
Отпътуване с експресен влак за лоян - запазени 
места (продълж.: 1.35 мин). Посрещане от местния 
екскурзовод и разглеждане на пещерите Лунмън 
(UNESCO) - уникален пещерен град, запазил 
изкуството на монасите отпреди 13 века, с 
повече от 100 000 изображения на Буда, негови 
ученици, феи, танцьорки, музиканти и огромната 
фигура на Буда. Следва посещение на манастира 
Шао лин, разположен в планината Суншан, 
известен не само с дългата си история, но и с 
ролята си в Китайския Будизъм и бойни изкуства. 
Присъствие на демонстрация на бойни изкуства, 
представени от ученици на манастира. вечеря. 
По желание посещение на спектакъл „Звук и 
светлина”, уникална сценография на монасите от 
манастира Шаолин. Настаняване в хотел в лоян. 
нощувка.

8 ден  лоян - Шанхай

Закуска. Трансфер до летището в лоян и полет 
за Шанхай, най-големият град в Китай, една от 
най-космополитните части в света, чието име 
буквално означава „градът край морето”, известен 
още като „Париж на Изтока”. Кацане и посрещане 
от местния екскурзовод. Първи впечатления от 
града. По желание разходка с корабче по река 
Хуан Пу. Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

9 ден  Шанхай 

Закуска. Посещение на храма на Нефритения 
Буда и на Чайнатаун с градината Ю Юан в старата 
част на града. Отпътуване за The Bund - бившия 
международен квартал със забележителни 
26 сгради в различни архитектурни стилове 
от готика и барок до класицизъм и ренесанс, 
в които са се помещавали посолства, банки 
и търговски къщи на основните европейски 
сили. Зоната е отворена за посещение от 2010 г.  
Свободно време за разходка и шопинг по 
главната търговска улица Нандзин. вечеря. 
Акробатично шоу (включено в пакетната цена). 
нощувка.

Ïåêèí

Øàî Ëèí
ËîÿíÑèàí

Øàíõàé
Õàíäæîó
Ñóäæîó

ÊÈÒÀÉ

КИ
ТА

Й
китай - най-доброто от СЕвЕра и юга 
С манаСтира Шао лин

Суджоу



ТА Мондел Травел /  2020 55

10 ден  Шанхай 

Закуска. Среща с местния екскурзовод и 
отпътуване за модерен Шанхай - свободната 
икономическа зона Пудун, разположена в 
сърцето на града, която е водещ международен 
финансов център под ръководството на 
Китайското правителство, включваща новия 
Хонконг на Китай, известен като „главата на 
китайския дракон”, моста Нан Пу, подземния 
тунел под река Хуан Пу, Световния финансов 
център, Шанхай Тауър - най-високата сграда в 
Шанхай. Следва изкачване на Телевизионната 
кула - „Перлата на Ориента”, едно футуристично 
архитектурно чудо и посещение на Шанхайския 
исторически музей. вечеря. нощувка.

11 ден  Шанхай - ханджоу

Закуска. Отпътуване за ханджоу, разположен 
на едноименния залив. Марко Поло, който 
през ХIV в. посетил Китай, намира Ханджоу 
за „най-живописния и великолепен град в 
света”. Посещение на храма Линин и на чаена 
плантация. Разходка с лодка по Западното 
езеро Сиху (включена в пакетната цена), заради 
което градът е възпяван още от династията 
Тан, както и заради разположените тук на 
това малко езеро островчета и храмове, 
павилиони, градини и сводести мостове. 
вечеря. Настаняване в хотел. По желание и 
срещу допълнително заплащане музикално шоу 

- импресия, чиято сцена е в самото езеро Сиху. 
нощувка.

12 ден  ханджоу - Суджоу - Шанхай

Закуска. Отпътуване за Суджоу и начало на 
туристическата програма. Китайците имат една 
пословицата, а тя е: „На небето има Райски 
дворци, а на Земята - Суджоу и Ханджоу”. 
Суджоу е наричан „китайската или Венеция 
на Изтока” както поради живописните канали, 
обхващащи като в мрежа целия град, така и 
заради наклонената пагода на хълма Хуциу/
Тигър Хил. Посещение на Градината на 
Майстора на мрежи (UNESCO), хълма Тигър Хил, 
известен с природната си красота, наречен така, 
заради приликата му със свит тигър, Стария 
град от династията Мин и Цин. Разходка с лодка 
по каналите на града (включена в пакетната 
цена), по време на която се вижда и Великия 
канал, който е и най-големият изкуствен 
воден път в света с древните мостове. вечеря в 
местен ресторант. Продължаване за летището в 
Шанхай. Излитане в 01.15 ч. с редовен полет на 
АЕROFLOT за москва.

13 ден  моСква - София

Кацане в москва в 05.45 ч. Излитане за София 
в 08.15 ч./*10.05 ч. за дата на отпътуване 15.10. 
Кацане на летище София в 11.35 ч./*12.25 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на АEROFLOT за 

международен полет София - Москва - Пекин 
- Шанхай - Москва - София

летищни такси /362 EUR към 21.11.2019 г./
самолетен билет за вътрешния полет Лоян 

- Шанхай с включени летищни такси
9 нощувки в хотели 4*, от които 2 - в Пекин, 

2 - в Сиан, 1 - в Лоян, 3 - в Шанхай, 
1 - в Ханджоу, 1 - в спален вагон

10 закуски, 11 вечери в местни ресторанти, 
едната от които „Патица по пекински” 

билет за влака Пекин - Сиан - спално място 
във вагон - кушет за 4-ма

билет за експресен влак Сиан - Лоян - 
запазено място 

всички трансфери от/до летището
беседа на местни екскурзоводи с превод на 

български език от водача на групата 
туристическа програма в Пекин, Сиан, 

Шанхай, Ханджоу, Суджоу, посещение на 
манастира Шао Лин

посещения и екскурзии с включени входни 
такси на туристически обекти и музеи, 

посочени в програмата
демонстрация на бойни изкуства

посещение на Акробатично шоу в Шанхай
изкачване на Телевизионната кула

разходка с лодка по Западното езеро Сиху 
в Ханджоу

разходка с лодка по каналите в Суджоу
водач oт агенцията по време на цялото 

пътуване. 
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.70 лв. При промяна на валутния курс, 
пакетната цена ще бъде преизчислена.

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

намаление за:
дете до 11.99 г. с 2-ма възр. в стая: 995 лв.

доплащания за: 
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 

 30 лв., над 65 г.: 60 лв., над 75 г.: 90 лв.
единична стая: 675 лв.

индивидуална тур. виза: 80 USD + такса за 
подготовка на виза: 30 лв. (заплащат се 

с основния пакет)
при недостигнат мин. брой от 15 тур., но не 

по-малко от 12 тур.: доплащане от 130 лв.
факултативни мероприятия:

по желание изкачване на Световния 
Финансов център: ~30 USD, Шанхай Тауър 
- ~35 USD  Танг шоу (без вечеря): 45 USD   
разходка с корабче по р. Хуан Пу - вечерен 

круиз: 40 USD посещение на спектакъл 
„Звук и светлина” място 3-та класа, уникална 

сценография на монасите от манастира 
Шао Лин (от 20 ч. до 21.30 ч.): 55 USD 
музикално шоу - импресия 

в езерото Сиху: 60 USD   
бакшиши за шофьори и екскурзоводи: 

45 EUR (заплащат се с основния пакет)
Забележка: цените на доп. мероприятия са на 
база 10 тур. и се заплащат с основния пакет, 

групата се придружава от бълг. водач
Забележка: Посещението на фабрики и 

магазини за традиционни китайски изделия, 
перли, нефрит, копринени центрове, 

дегустация на чай, са държавна политика, 
част от туристическите традиции в Китай 
и са неизменна част от всеки маршрут в 
страната като задължително посещение, 

независещо от нашата агенция.

 Примерни хотели ползвани 
по тази програма: 

The Presidential Beijing Hotel 4* 
(www.presidentialplazahotelbeijing.cn) или 

подобен в Пекин, Jianguo Hotel 4*  
(www.btghotels.com) или подобен в Сиан, 

LuoYang Peony Plaza Hotel 4* (www.lymdcbg.
com) или подобен в Лоян, The Bund Riverside 

Hotel 4* (www.thebundriversidehotels.com) 
или подобен в Шанхай, Hangzhou Best 

Western Meiyuan hotel - 4* (www.bestwestern.
com/en_US/book/hotels-in-hangzhou/

best-western-hangzhou-meiyuan-hotel) или 
подобен в Ханджоу. 
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дата на тръгване 
от 20 май до 30 май

11 дни / 8 нощувки
6 закуски

по маршрут
София - Дога - Пекин - влак - Сиан - 

влак - Шанхай - Жуджаджао - Доха - София

крайна цена с включени летищни такси

 2345 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 21.01.2020 г.:  90 лв.

груПово ПътуванЕ

1 ден  София - доха - ПЕкин

Полет на авиокомпания QATAR AIRWAYS от 
София за доха в 13.00 ч. Кацане в 17.40 ч. 
Излитане за Пекин в 02.05 ч. 

2 ден  ПЕкин

Кацане в Пекин в 15.05 ч. Посрещане на 
летището. Трансфер и настаняване в хотел. 
нощувка. 

3 ден  ПЕкин

Закуска. Свободно време или по желание и  
срещу допълнително заплащане екскурзия с 
включен обяд и лифт до Великата китайска 
стена (UNESCO) - може би най-известната 
забележителност в Китай, провъзгласена за 
подвиг на инженерната мисъл и човешкия 
стремеж. След връщането в Пекин следва 
посещение на Олимпийското селище, където 
ще видите част от спортните съоръжения, 
използвани по време на летните Олимпийски 
игри от 2008 г. нощувка.

4 ден  ПЕкин

Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане посещение 
на Забранения град (UNESCO) - Зимният 
императорски дворец Гугун - резиденция 
на 24 императори в периода на династиите 
Мин и Цин, най-големият дворцов комплекс 
в света със Залите на висшата хармония и на 
запазването на хармонията. По желание и 
срещу допълнително заплащане посещение на 
Кунг Фу шоу с включен трансфер. нощувка.

5 ден  ПЕкин - влак - Сиан

Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане туристическа 
програма с посещение на летния дворец 
Ихъюан - името на китайски означава „Градина 
на Хармонията” или „Градина за поддържане на 
здравето и хармонията”, един от най-известните 
архитектурни забележителности на китайската 

столица, истински шедьовър на градинарското 
изкуство със своите великолепни най-добре 
запазени императорски градини в Китай, 
разположен на 15 км от центъра на града. 
Връщане в Пекин. Посещение на ламаисткия 
храм Юнхъгун, известен със статуята на Буда, 
издялана от монолитен дънер на сандалово 
дърво и не случайно регистриран в рекордите 
на Гинес. Следва посещение на Храма на 
небето Тиентан (UNESCO) - най-свещения 
императорски комплекс в Пекин, шедьовър на 
архитектурата, построен от императорите на 
династиите Мин и Цин, откъдето те са почитали 
небесата като върховни жреци и 2 пъти в 
годината отправяли молитвите си за добра 
реколта. Интерес представляват Центърът на 
света - според китайците, Стената на ехото и 
централната сграда - Храмът на плодородието. 
Трансфер до гарата. Отпътуване с влак за Сиан 
вечерта - настаняването е в спален вагон. 
нощувка.

6 ден  Сиан

Пристигане сутринта в Сиан - една от четирите 
Велики древни столици на Китай. Трансфер 
до хотела и настаняване. Свободно време за 
отдих или по желание и срещу допълнително 
заплащане посещение на Теракотената армия 
(UNESCO) - един образцов свят под земята 

(300 г. пр. Хр.). За да подсигурят живота си в 
отвъдното, владетелите от миналото измисляли 
всевъзможни неща: издигали ритуални 
гробници, нареждали да мумифицират телата 
им, трупали в тях храни, облекло и съкровища 
и вземали със себе си поданиците под формата 
на дървени или глинени фигурки, които 
в естествения си ръст, с реалистичното си 
облекло и оръжие и индивидуално оцветени 
лица пренасят посетителя в далечен, чужд свят. 
По желание посещение на спектакъл Танг шоу с 
включена вечеря и трансфер. нощувка. 

7 ден  Сиан

Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане полудневен 
тур с разглеждане на старата част на Сиан 
с древните крепостни стени, най-добре 
запазените в цял Китай с дължина 12 км и едни 
от най-завършените древни военни системи в 
света. Посещение на джамията (в китайски стил) 
в Стария град и свободно време за разходка. 
В ранния следобед трансфер до гарата и 
отпътуване с влак за Шанхай - настаняване в 
спален вагон. нощувка.  
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8 ден  Шанхай

Пристигане в Шанхай и трансфер до хотела. 
Свободно време или по желание и срещу 
допълнително заплащане екскурзия до 
някой от най-известните забележителности 
на града. По време на този тур ще имате 
възможност да посетите една от най-прочутите 
градини в Шанхай - ю юан. Ярък пример 
за традиционната китайска ландшафтна 
архитектура, в който умело се съчетават 
декоративни зали, богато украсени павилиони, 
живописни алпинеуми и големи скални 
блокове, както и отразяващи слънчевите 
лъчи водни басейни. Акцент в градината 
са Мостът на 9-те завоя, огромният, тежащ  
5 тона нефритен блок, както и множеството 
изящни релефи и скулптури, с които красят 
пътеките. Свободно време за разходка и пазар в 
оживения търговски район, който е разположен 
в съседство с градините. Следва посещение 
на храма на нефритения буда - един от 
най-изящните храмове в града. Програмата 
предвижда и традиционен обяд по времето на 
който може да вкусите традиционни китайски 
ястия. След обяда се предвижда посещение 
на Френската концесия - район прочут с 
изисканата си колониална архитектура и през 
ХХ в. известен като един от най-изисканите 

търговски райони на града. Връщане в хотела. 
По желание и срещу допълнително заплащане 
посещение на акробатично шоу с включен 
трансфер. нощувка.

9 ден  Шанхай - жуджаджао

Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане еднодневна 
екскурзия до жуджаджао с включен обяд. 
Градът създаден преди около 1700 г. днес е 
едно от предградията на огромния мегаполис. 
Благодарение на търговията с ориз и текстил 
градът просперира през Средновековието, 
а последвалият му упадък през модерната 
епоха става причина историческият му облик 
да се съхрани до днес. Множеството канали, 
които пресичат града, както и старите сгради, 
сред които и пощенска станция от времето на 
династия Цин, са част от атракциите на града. 
Връщане в Шанхай. нощувка.

10 ден  Шанхай - доха

Закуска. Разходка по крайбрежния район 
The Bund - бившият международен квартал 
със забележителни 26 сгради в различни 
архитектурни стилове от готика и барок 

до класицизъм и ренесанс, в които са се 
помещавали посолства, банки и търговски 
къщи на основните европейски сили. Зоната 
е отворена за посещение от 2010 г. Свободно 
време за разходка и шопинг. Трансфер за 
летището за полет за доха в 00.20 ч.  

11 ден  доха - София

Кацане в доха в 05.25 ч. Полет за София в  
07.00 ч. Кацане в 12.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет с летищни такси на QATAR 

AIRWAYS 
6 нощувки в хотели 4*, от които: 

3 - в Пекин, 1 - в Сиан, 2 - в Шанхай, 
2 нощувки - в кушет вагон за 4-ма за влака 

Пекин - Сиан и Сиан - Шанхай
6 закуски

всички трансфери от/до летището
водач-преводач oт агенцията по време на 

цялото пътуване.
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.70 лв. При промяна на валутния курс, 
пакетната цена ще бъде преизчислена.

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

намаление за:
дете до 11.99 г. с 2-ма възр. в стая: 545 лв.

доплащания за: 
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 

 25 лв., над 65 г.: 50 лв., над 75 г.: 95 лв.
единична стая: 498 лв.

индивидуална тур. виза: 80 USD + такса за 
подготовка на виза: 30 лв. (заплаща се 

с основния пакет)
при недостигнат мин. брой от 15 тур., 

но не по-малко от 12 тур.: 85 лв
настаняване в кушет вагон за 2-ма 

подлежи на допълнително препотвърждение 
за наличност и цена

бакшиши за местни екскурзоводи и 
шофьори по време на доп. екскурзии: 5 USD 

на тур. на ден (заплащат се на място)
факултативни мероприятия:

посещение на Великата китайска стена и 
Олимпийското селище с включен лифт 

и обяд в местен ресторант: 83 USD
полудневна екскурзия с посещение на 

Забранения град в Пекин: 56 USD
Кунг Фу шоу в Пекин с вкл. трансфер: 40 USD

екскурзия в Сиан с посещение на 
Теракотената армия и включен обяд: 72 USD
Танг шоу в Сиан с включени вечеря и 

трансфер: 70 USD
обиколка на стария град в Шанхай с 

градините Ю Юан, храма на Нефритения Буда, 
Френската концесия с включен обяд: 64 USD
екскурзия до Жуджаджао с включен обяд: 

66 USD
Акробатично шоу в Шанхай с включен 

трансфер: 40 USD
Забележка: цените на доп. мероприятия са 

на база 10 тур., необходима е предварителна 
резервация и се заплащат с основния пакет, 

групата се придружава от бълг. водач
Забележка: Посещението на фабрики и 

магазини за традиционни китайски изделия, 
перли, нефрит, копринени центрове, 

дегустация на чай, са държавна политика, 
част от туристическите традиции в Китай 
и са неизменна част от всеки маршрут в 
страната като задължително посещение, 

независещо от нашата агенция.

 Примерни хотели ползвани 
по тази програма: 

The Presidential Beijing Hotel 4* 
(www.thepresidentialhotel.com/en) или 

подобен в Пекин, Jianguo Hotel 4* 
(www.btghotels.com) или подобен в Сиан,  

The Bund Riverside Hotel 4* 
(www.thebundriversidehotels.com) или 

подобен в Шанхай
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дата на тръгване 
от 22 юни до 05 юли

14 дни / 11 нощувки - 
6 - в хотели, 1 - в спален вагон, 

4 - на борда на кораб по р. яндзъ
11 закуски, 3 обяда, 3 вечери

по маршрут
София - Доха - Шанхай - Жуджаджао - 

Ичан - круиз по р. Яндзъ - Чонгпинг - Сиан - 
Пекин - Доха - София

крайна цена с включени летищни такси

 3095 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 17.01.2020 г.:  100 лв.

1 ден  София - Шанхай
Среща не летище София и в 13.00 ч. полет на 
QATAR AIRWAYS за доха. В 17.40 ч. кацане в 
столицата на Катар. По възможност и срещу 
допълнително заплащане обиколка на доха. 

2 ден  Шанхай

В 02.00 ч. полет за Шанхай. Кацане на летище 
Пудонг в 16.20 ч. Посрещане от местен 
екскурзовод, трансфер и настаняване в хотел. 
нощувка. 

3 ден  Шанхай

Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане екскурзия до 
някой от най-известните забележителности 
на града. По време на този тур ще имате 
възможност да посетите една от най-прочутите 
градини в Шанхай - ю юан. Ярък пример 
за традиционната китайска ландшафтна 
архитектура, в който умело се съчетават 
декоративни зали, богато украсени павилиони, 
живописни алпинеуми и големи скални 
блокове, както и отразяващи слънчевите 
лъчи водни басейни. Акцент в градината 
са Мостът на 9-те завоя, огромният, тежащ  
5 тона нефритен блок, както и множеството 
изящни релефи и скулптори, с които красят 
пътеките. Свободно време за разходка и пазар в 
оживения търговски район, който е разположен 
в съседство с градините. Следва посещение 
на храма на нефритения буда - един от 
най-изящните храмове в града. Програмата 
предвижда и традиционен обяд по времето на 
който може да вкусите традиционни китайски 
ястия. След обяда се предвижда посещение 
на Френската концесия - район прочут с 
изисканата си колониална архитектура и през 
ХХ в. известен като един от най-изисканите 
търговски райони на града. Връщане в хотела. 
нощувка.

4 ден  Шанхай - жуджаджао

Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане еднодневна 
екскурзия до жуджаджао с включен обяд. 
Градът създаден преди около 1700 г. днес е 
едно от предградията на огромния мегаполис. 
Благодарение на търговията с ориз и текстил 
градът просперира през средновековието, а 
последвалият му упадък през модерната епоха, 
става причина за историческият му облик 
да се съхрани до днес. Множеството канали, 
които пресичат града, както и старите сгради, 
сред които и пощенска станция от времето на 
династия Цин, са част от атракциите на града. 
Връщане в Шанхай. нощувка. 

5 ден  Шанхай - ичан

Закуска. Разходка по крайбрежния район 
The Bund - бившият международен квартал 

със забележителни 26 сгради в различни 
архитектурни стилове от готика и барок до 
класицизъм и ренесанс, в които са се помещавали 
посолства, банки и търговски къщи на основните 
европейски сили. Зоната е отворена за посещение 
от 2010 г. Трансфер до жп гара и отпътуване към 
град ичан, разположен на бреговете на р. Яндзъ. 
Качване на круизен кораб. нощувка. 

6 ден  круиз по р. яндЗъ

Закуска на кораба. Отпътуване срещу 
течението на най-дългата Азиатска река. 
Корабът ще Ви отведе до клисурата Силинг, 
първата от поредица величествени клисури 
по течението на реката. Живописен участък, 
в който планински склонове величествено се 
издигат над повърхността на водата. Умело 
използвайки особеностите на релефа и мощта 
китайците създават тук един от най-големите 
язовири на планетата. обяд и вечеря на борда 
на кораба. нощувка.

7 ден  круиз по р. яндЗъ

Закуска на борда на кораба. В днешния ден 
корабът преминава през клисурите Ву и 
Чутанг. Освен красивите гледки от борда на 
кораба, пътуващите могат да се запишат и на 
допълнителна екскурзия (заплаща се на кораба) 
до храмовия комплекс Белия имперски град 
- място отличаващо се с традиционната си 
архитектура, разположено сред величествена 
природа и свързано с преданието за владетеля 
на кралство Шу Лиу Бей и неговия най-верен 
съветник Жу Гъ Лян. обяд и вечеря на борда на 
кораба. нощувка.

8 ден  круиз по р. яндЗъ

Закуска. Възможност за допълнителен тур 
(заплаща се на кораба) до пагодата Шибоаджай, 
която се слави с това, че е един от най-високите 
дървени храмове в Китай. обяд и вечеря на 
кораба. нощувка.

9 ден  чонгПинг - Сиан

Закуска на борда на кораба. След акостирането 
на кораба в чонгкинг, трансфер до жп гарата и 
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продължаване с влак за Сиан. Пристигане в Сиан 
- една от четирите Велики древни столици на 
Китай и настаняване в хотел. нощувка.

10 ден  Сиан - ПЕкин

Закуска. Свободно време или по желание 
екскурзия до Теракотената армия (UNESCO) - един 
образцов свят под земята (300 г. пр. Хр.). За да 
подсигурят живота си в отвъдното, владетелите 
от миналото измисляли всевъзможни неща: 
издигали ритуални гробници, нареждали 
да мумифицират телата им, трупали в тях 
храни, облекло и съкровища и вземали със 
себе си поданиците под формата на дървени 
или глинени фигурки, които в естествения си 
ръст, с реалистичното си облекло и оръжие 
и индивидуално оцветени лица пренасят 
посетителя в далечен, чужд свят. По време на 
тура е предвиден обяд в местен ресторант. След 
посещението трансфер до жп гарата и отпътуване 
с нощен влак към Пекин. нощувка в спален вагон 
във влака.

11 ден  ПЕкин

Пристигане в Пекин и трансфер до хотела.   
Закуска. Начало на туристическа програма с 
посещение на летния дворец Ихъюан - името 
на китайски означава „Градина на Хармонията” 
или „Градина за поддържане на здравето 
и хармонията”, един от най-известните 
архитектурни забележителности на китайската 

столица, истински шедьовър на градинарското 
изкуство със своите великолепни най-добре 
запазени императорски градини в Китай, 
разположен на 15 км от центъра на града. 
нощувка.

12 ден  ПЕкин

Закуска. Свободно време или по желание и  
срещу допълнително заплащане екскурзия с 
включен обяд и лифт до Великата китайска 
стена (UNESCO) - може би най-известната 
забележителност в Китай, провъзгласена за 
подвиг на инженерната мисъл и човешкия 
стремеж. След връщането в Пекин следва 
посещение на Олимпийския парк, където 
ще видите част от спортните съоръжения 
използвани по време на летните олимпийски 
игри от 2008 г. нощувка.

13 ден  ПЕкин - доха

Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане посещение 
на Забранения град (UNESCO) - Зимният 
императорски дворец Гугун - резиденция 
на 24 императори в периода на династиите 
Мин и Цин, най-големият дворцов комплекс 
в света със Залите на висшата хармония и на 
запазването на хармонията. Вечерта трансфер 
до хотела и в 01.50 ч. полет за доха.

14 ден  доха - София

Кацане в столицата на Катар в 05.45 ч. В 07.00 ч.  
полет за българия. Кацане на летище София в 
12.00 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
самолетен билет на QATAR AIRLINES 
за международен полет София - Доха - 

Шанхай - Пекин - Доха - София
общо 11 нощувки, от които: 6 - в хотели 4*, 
от които: 3 - в Шанхай, 1 - в Сиан, 2 - в Пекин, 

4 - на борда на кораб 5* по р. Яндзъ, 
1 - в спален вагон, в купе за 4-ма във влака 

Сиан - Пекин
11 закуски, 3 обяда, 3 вечери 

пътуване с влак по маршрут Шанхай - Ичан 
2-ра класа и Чонгпинг - Сиан 2-ра класа
разходка по крайбрежието на The Bund 

в Шанхай 
3-дневен круиз по водите на р. Яндзъ
посещение на летния дворец в Пекин с 

включена входна такса 
всички трансфери от/до летището

екскурзовод на английски/немски/руски 
с превод на бълг. език от водача на групата 
водач oт агенцията по време на цялото 

пътуване. 
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.70 лв. При промяна на валутния курс, 
пакетната цена ще бъде преизчислена.

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15

намаление за:
дете до 11.99 г. с 2-ма възр. в стая: 645 лв.

доплащания за: 
мед. застраховка с покритие 25 000 EUR 

 32 лв., над 65 г.: 64 лв., над 75 г.: 96 лв.
единична стая: 895 лв.

индивидуална тур. виза: 80 USD + такса за 
подготовка на виза: 30 лв. (заплаща се 

с основния пакет)
факултативни мероприятия:

обиколка на стария град в Шанхай с градините 
Ю Юан, храма на Нефритения Буда, 

Френската концесия с включен обяд: 64 USD
екскурзия до Жуджаджао 

с включен обяд: 66 USD
екскурзия в Сиан с посещение на 

Теракотената армия с включен обяд: 72 USD
екскурзия с посещение на Великата 

китайска стена и Олимпийския парк с вкл. 
лифт и обяд в местен ресторант: 83 USD
полудневна екскурзия с посещение 
на Забранения град в Пекин: 56 USD, 

факултативни мероприятия по време на 
плаването по водите на р. Яндзъ: 

всяка от ~45 USD (заплащат се на място) 
бакшиши за местни екскурзоводи, 

шофьори и за екипажа по време на круиза 
по р. Яндзъ: 55 EUR /заплащат се 

с основния пакет/
Забележка: цените на доп. мероприятия са 

на база 10 тур., необходима е предварителна 
резервация и се заплащат с основния пакет, 

групата се придружава от бълг. водач
Забележка: Посещението на фабрики и 

магазини за традиционни китайски изделия, 
перли, нефрит, копринени центрове, 

дегустация на чай, са държавна политика, 
част от туристическите традиции в Китай 
и са неизменна част от всеки маршрут в 
страната като задължително посещение, 

независещо от нашата агенция.

 Примерни хотели ползвани 
по тази програма: 

хотел Bund Riverside 4* - www.
bundriversidehotel.com в Шанхай или 

подобен, хотел Aurum international 4* - 
www.aurum-international.xiancityhotel.com/

en/ или подобен в Сиан, хотел Quianmen 
Jianguo 4* - www.aurum-international.

xiancityhotel.com/en/ или подобен в Пекин.
круизна компания: 

Victoria cruises: www.yangtze-river-cruises.
com/ships/victoria-cruise.html
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Шанхай
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дати на тръгване 
от 23 май до 28 май

от 19 септември до 24 септември

6 дни /5 нощувки 
5 закуски

по маршрут
София - Любляна - Лаго ди Гарда - Лаго Изео 
- Лаго ди Комо - Лаго Маджоре - Боромеови 

oстрови - Лаго Орта - София 

цени на турист в двойна стая

 23 май: 695 лв.

 19 септември: 685 лв.

1 ден  София - любляна

Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. ”Св. 
Ал. Невски”. Транзитно пътуване по маршрут 
Калотина - Ниш - Белград - Загреб - Любляна. 
Пристигане вечерта в столицата на Словения. 
Кратка разходка из центъра на града. 
Настаняване в хотел в Словения. нощувка.

2 ден  любляна - езерото гарда

Закуска. Отпътуване за италия и за 
емблематичното езеро лаго ди гарда - най-
голямото езеро в Италия, където красотата 
на средиземноморската природа среща 
очарованието на южните Алпи. Първа 
спирка в селището бардолино, известно с 
производството на червено вино и в Пунта Сан 
виджилио, курортно селище, разположено в 
подножието на монте балдо, дължащо името 
си на монаха-светец, живял по тези земи. 
Фотопауза (престой 20-30 мин.). В северния нос 
се намира и Заливът на сирените, чийто райски 
плаж го превръща в едно от най-известните 
места в Италия. Легендата разказва, че един 
от наследниците на фавъна сатир, дошъл от 
Сицилия, се влюбил в нимфата Стела, но тя не 
отвърнала на любовта му и той за отмъщение 
я превърнал в скала. Отпътуване за Сирмионе, 
старинно селище, живописно разположено на 
тесен полуостров в южната част на езерото 
гарда. По желание посещение на замъка Рока 
Скалинджери. Настаняване в хотел в района. 
нощувка.

3 ден  езерото иЗЕо - езерото комо

Закуска. Отпътуване за езерото изео. 
Разположено между провинциите Бергамо и 
Бреша, то е най-малкото алпиийско езеро, едно 
от най-очарователните и романтични езера в 
Италия заради разнообразния си ландшафт. В 
средата се намира монте изола - най-големият 
остров в Европа, разположен в езеро, истинско 
зелено скъпоценно бижу. Възможност за мини 
круиз до острова (не е включен в пакетната 
цена), тръгващ от основните пристанища на 

езерото Изео, за да бъдат посетени приятните 
рибарски селища и видяни аристократичните 
вили. Продължаване за езерото комо най-
дълбокото и едно от най-добре познатите 
италиански езера, особено в наши дни с вилата 
на Джордж Клуни. Пристигане в градчето комо, 
дало името на езерото. Кратка спирка в центъра 
му - площадът Пиаца дел Дуомо, Катедралата 
Санта Мария Маджоре (отвън), Кметството. 
Възможност с ферибот или комета да се 
достигне беладжо - съкровището на езерото и 
едно от най-романтичните и красиви италиански 
градчета, прекосявайки езерото, което е с форма 
на обърнато „Y”, причинена от движението на 
ледници. Двете страни на буквата „Y” са леко 
и комо с едноименните си градове и точката, 
в която се сливат се намира очарователният 
беладжо, където по желание могат да се посетят 
градините на Вила Мелци. Разходка из тесните 
калдъръмени улички и разкошни вили на знатни 
особи. Настаняване в хотел в района. нощувка. 

4 ден  езерото маджорЕ 
- боромЕови оСтрови

Закуска. Отпътуване за най-дългото от 
италианските езера - лаго маджоре и към 
Боромеовия залив между Стреза и вербания, 
благословен с пет острова. Възможност 
за пътуване с ферибот (не е включено в 
пакетната цена) до три от тях от Боромеовия 
архипелаг. Пътуването започва от Стреза, чиято 
туристическа слава се дължи на разказите 
на пътешественици и писатели като Стендал, 
Чарлз Дикенс, Лорд Байрон, както и на 
Хемингуей, който дори разполага тук част от 
действието на романа си “Сбогом на оръжията”. 
Първа спирка за разглеждане на изола белла 
(престой 2 ч.), най-популярния от островите в 

езерото, на който се намира известния бароков 
дворец Палацо Боромео (XVII в.), обграден 
от уникално красиви терасирани градини 
като амфитеатър. Следваща спирка на изола 
Пескатори (престой 1 ч.) - острова на рибарите. 
Последна спирка за разходка из изола мадре 
(престой 2 ч.) - известна с ренесансовата си 
вила и ботаническа градина. Връщане в Стреса. 
Настаняване в хотел в района. нощувка.

5 ден  езерото орта

Закуска. Отпътуване към езерото орта, едно 
чудесно, невероятно малко езеро в Северна 
Италия в полите на Монте Роза, предпочитано 
от много туристи заради спокойния пейзаж, 
богатата история и бароковата архитектура. 
Пристигане на паркинга и възможност с влакче 
да се отиде до центъра на селището орта Сан 
джулио. Фотопауза към остров Сан джулио, 
над който се издига едноименната базилика. 
По желание - пътуване с моторна лодка до 
самия остров Сан джулио. Продължаване 
за Словения. Пристигане в хотела вечерта. 
нощувка. 

6 ден  София

Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около 23.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус  

5 нощувки със закуски в хотели 3*, 
от които: 2 - в Словения, 

1 - в района на Верона/Лаго ди Гарда, 
1 - в района на Лаго ди Комо, 

1 - в района на Лаго Маджоре/Лаго ди Орта 
туристическа програма 
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 12 год. с 2-ма възр. на доп. легло: 100 лв.
дете до 12 год. с 1 възр. в двойна стая: 70 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 35 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

7 лв., над 65 г.: 14 лв., над 75 г.: 28 лв.
единична стая: 195 лв.

градска такса в хотелите: 1.50-3 EUR на тур. 
на ден (заплаща се директно на рецепцията) 
комбиниран круизен билет: Изола Белла 
- Изола Пескатори - Изола Мадре: ~25 EUR 
ферибот/комета - Комо - Беладжо - Комо: 
20 EUR в двете посоки + доплащане за бърз 

ферибот 10 EUR
моторна лодка до о-в Сан Джулио: 7 EUR 
влакче до центъра на Орта Сан Джулио: 5.50 EUR
круиз Изео - Пескерия и обратно: 8 EUR

италия - 
очарованиЕто на италианСкитЕ ЕЗЕра
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дата на тръгване 
от 24 август до 30 август

7 дни / 6 нощувки 
6 закуски, 4 вечери

по маршрут
София - Кортина д’Ампецо - Тонди ди Фалория 

- Тренто - Мерано - Моена - Малга Чиапела - 
Мармолада - Пунта Рока - Каназей - Мадона 

ди Кампильо - Триест - Загреб - София  

 цени на турист в двойна стая

 935 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 17.01.2020 г.:  50 лв.

1 ден  София - СловЕния

Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. “Св. 
Ал. Невски”. Пристигане вечерта в хотела в 
Словения. нощувка.

2 ден  кортина д’амПЕцо - тонди ди 
фалория - моЕна - доломититЕ

Закуска. Отпътуване за италия и за кортина 
д’ампецо - най-известният италиански курорт 
в сърцето на зашеметяващите доломити 
(UNESCO), обгръщащи Кортина с „амфитеатър” 
от скалисти зъбери, някои от тях над 3000 м, 
разположен в подножието на доломита Монте 
Кристало („Планински кристал“). Първа спирка 
за разходка в кортина д’ампецо. Желаещите 
има възможност да достигнат с кабинков лифт 
(билетът в двете посоки се заплаща отделно 
и на място) до масива тонди ди фалория  
(2120 м), разположен в подножието на 
уникалния доломит Монте Кристало. 
Продължаване за района на моена - рай за 
скиорите! Спирка за кратка разходка и снимки. 
Курортът е идеална дестинация за една лятна 
планинска почивка. Около него се издигат 
величествено едни от най-красивите дялове на 
Алпийската планинска система. Настаняване 
в хотел в едно от тихите курортни планински 
селища в центъра на Вал ди Фием между 
кавалезе и моена и в един от най-популярните 
ски зони в Доломитите. вечеря. нощувка. 

3 ден  трЕнто - мЕрано

Закуска. Свободно време или по желание, 
екскурзия до тренто и мерано. През този ден 
ви предлагаме да опознаете Южен Тирол. 
Това е район, който независимо, че след 
края на Първата световна война е включен 
в границите на Италия, притежава една 
атмосфера, която е смесица между Централна 
Европа и Средиземноморието. Първа спирка в 
историческият център на тренто. С уникалното 
си разположение в широка ледникова 
долина, охранявана от възхитителните 
върхове на Брента и заобиколен от лозя и 
ябълкови овощни градини, той лесно ще ви 
плени. Историята на града е съставена от 

централноевропейски традиции и италианска 
култура, чиито свидетелства се виждат в 
красивия стар град, оформен около Пиаца 
Дуомо и фонтана на Нептун. Следваща спирка 
в мерано. С уникалното си месторазположение, 
богатата растителност и мекия климат, това 
място привлича членове на европейските 
кралски семейства още от древността до наши 
дни. Връщане в хотела. вечеря. нощувка.

4 ден  малга чиаПЕла - мармолада 
- Пунта рока - малга чиаПЕла 

- канаЗЕй

Закуска. Свободен ден или по желание и 
срещу допълнително заплащане, екскурзия 
до мармолада - така известната „Кралица 
на Доломитите“. Тази екскурзия ще ви даде 
възможност да се възхитите на най-големия 
доломит Мармолада. Това е най-високият масив 
на Доломитите, включен в Списъка на световно 
културно и природно наследство на Юнеско от 
2009 г. Това е едно най-очарователните места 
на Алпите, което през лятото се превръща в 
екскурзионен рай. Групата ще бъде извозена 
с автобус до курортното селище малга 
чиапела, откъдето с кабинков лифт (билетът 
в двете посоки не е включен в цената на 
екскурзията), преминавайки през няколко 
междинни станции, една от които е Сераута, 
се достига до станция Пунта рока (3269 м), 
където от панорамната тераса при ясно време 
ще можете да се възхитите на гледката, която 
се открива и остава в подножието. В малката 
пещера в близост има статуя на Дева Мария, 
осветена от папа Йоан Павел II. Фотоизложбата, 
поместена на тази надморска височина, ви дава 
възможност да проследите изграждането на 
кабинковия лифт. До ледника, който остава в 
близост, могат да се използват панорамните 
асансьори. След това преживяване групата 
ще слезе с кабинковия лифт обратно до 
малга чиапела и ще има възможност да се 
направят още панорамни снимки. Фотопауза в 
каназей - скъпоценният камък на Доломитите 
и столицата на снежните спортове. Връщане в 
хотела. вечеря. нощувка. 

5 ден  мадона ди камПильо 

Закуска. Свободно време или по желание, 
екскурзия до мадона ди кампильо.  
Разположено на 1550 метра надморска 
височина в красивия басейн между групата на 
Доломитите Брента и ледниците на Адамело 
и Пресанела, мадона ди кампильо е известно 
курортно селище още от времето на Франц 
Йосиф Австрийски, който го преобразява в най-
търсеното място от благородници и богатата 
австрийска и централноевропейска буржоазия. 
Сред гостите му, през 1889 г. и през 1894 г., са 
били принцеса Сиси и императорът, който 
прекарал дълги дни тук, разхождайки се из 
гората, достигайки езерата около Кампильо, 

за да прекара безгрижни вечери с валсове и 
частни срещи със своите придворни. Връщане 
в хотела. вечеря. нощувка.

6 ден  триЕСт - ЗагрЕб

Закуска. Отпътуване за триест - едно от 
най-големите пристанища на Адриатика, 
играло важна роля в развитието на града, 
който по времето на Австро - Унгарската 
империя е четвъртият по големина град в 
пределите на Империята. Именно от времето 
на Хабсбургското владение на града са и най-
значимите исторически паметници. Интерес за 
туристите представляват: централният площад 
на града Пиаца Унита със сградата на Кметството 
и Стоковата борса, Бастионът и Катедралата 
Сан Джуст, както и сръбската православна 
църква Св. Спиридон. Продължаване за Загреб. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

7 ден  ЗагрЕб - София
Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около 22.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

6 нощувки със закуски, от които: 
1 - в Словения в хотел 3*, 4 - в курортно 
селище в района на Моена в хотел 3*, 

1 - в Загреб в хотел 3*
4 вечери

туристическа програма - посещение 
на Кортина д’Ампецо и Триест

разходка в Моена  водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

 10 лв., над 65 г.: 20 лв., над 75 г.: 40 лв.
единична стая: 165 лв.

при недостигнат мин. брой от 35 тур. 
и при записани не по-малко от 30 тур.: 45 лв. 
градска такса в хотела в Доломитите: 

2.20 EUR на тур. на ден /заплаща се 
директно на рецепцията на хотела/

допълнителни екскурзии:
екскурзия до Мармолада - така известната 

„Кралица на Доломитите“: 25 EUR
екскурзия до Тренто и Мерано: 30 EUR

екскурзия до Мадона ди Кампильо: 27 EUR
кабинкови лифтове:

от Малга Чиапела - Пунта Рока - 
Малга Чиепела: 30 EUR, при група мин. 

от 20 тур.: 26 EUR с такса резервация
кабинков лифт до Тонда ди Фалория:  

21 EUR, при група мин. от 20 тур.: 18 EUR
с такса резервация

Забележка: доп. мероприятия се провеждат 
при мин. 20 тур., включват транспорт и водач. 

Входните такси, билетите за железници и 
лифт се заплащат отделно и на място.

ÈÒÀËÈß

Êîðòèíà ä’Àìïåöî

Ìàðìîëàäà
Ìàëãà ×èàïåëà

Òîíäà äè Ôàëîðèÿ

Êàíàçåé
Ìåðàíî

Ìîåíà

Òðåíòî

Ìàäîíà äè Êàìïèëüî

СЕвЕрна италия - лЕтЕн тур в уникалнитЕ доломити! 
други Подобни Планини няма никъдЕ другадЕ!

И
ТА

Л
И

Я

доломитите



ТА Мондел Травел /  202062

дата на тръгване 
от 16 октомври до 25 октомври

10 дни / 7 нощувки в хотели / 
2 - на ферибот 

7 закуски, 4 вечери
по маршрут

София - Мецово - Йоанина - Игуменица - 
ферибот - Бари - Вила Сан Джовани - ферибот 

- Месина - Чефалу - Палермо - Монреале 
- Агридженто - Пиаца Армерина - Сиракуза 

- ферибот - Ла Валета /о-в Малта/ - Сиракуза - 
Катания - Етна - Таормина - Месина - ферибот 

- Вила Сан Джовани - Бари - ферибот - 
Игуменица - София

 цена на турист в двойна стая

 1135 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 07.02.2020 г.:  60 лв.

1 ден  София - мЕцово - йоанина - 
игумЕница - бари

Отпътуване в 09.00 ч. от София от пл. „Ал. 
Невски” по маршрут Благоевград - Кулата 
- Игуменица. Попътна кратка спирка за 
разходка в мецово - един от най-самобитните 
и очарователни гръцки курорти, известен с 
уникалната си атмосфера и забележителна 
архитектура. Продължаване за йоанина. 
Разходка из центъра на града, живописно 
разположено на бреговете на езерото Памвотис. 
Вечерта пристигане в игуменица и в полунощ 
пътуването продължава на ферибот за италия 
- настаняване на фотьойли /тип автобусни/, 
възможност за предварителна заявка и 
доплащане за настаняване в каюти.

2 ден  вила Сан джовани - ферибот - 
мЕСина - чЕфалу

Акостиране на пристанището на бари/
бриндизи в 09.30 ч. Отпътуване за областта 
калабрия за фериботната връзка Вила Сан 
Джовани - Месина (Сицилия). Пристигане 
в месина. Кратка спирка в този живописен 
град, разположен терасовидно на бреговете 
на Месинския пролив. Градът води началото 
си от епохата на гръцката колонизация, 
когато е създаден като колония на име Занкле. 
Днес спомен за богатата история на града са 
Катедралата, тевтонската църква Дева Мария, 
фонтанът на Орион, фонтанът на Нептун, както и 
живописната ботаническа градина. Отпътуване за 
чефалу. Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  чЕфалу - ПалЕрмо - монрЕалЕ

Закуска. Посещение на най-красивата арабо 
- норманска катедрала (XII в.), в която са се 
запазили най-старите мозайки в Сицилия. 
Отпътуване за Палермо - столицата на 
Сицилия, разположена в т.нар. долина Златна 
Раковина (Conca d’Oro). Пристигане и начало 
на туристическата обиколка: Катедралата 
с гробниците на норманските крале, 
Палатинската Капела в Двореца на Норманите, 
църквата Сан Джовани на отшелниците, 

Площад Белини, Площад Претория, църквата Ла 
Марторана /XII в./. Продължаване за монреале 
/„Кралският връх”/ - едно от археологическите 
чудеса на Средновековието. Посещение на 
Катедралата - едно от най-великите сътворения 
на християнското изкуство с великолепно 
запазени мозайки /XII в. и XIII в./. Връщане в 
Палермо. Настаняване в хотел. нощувка. 

4 ден  ПалЕрмо - агриджЕнто

Закуска. Свободно време в Палермо. Отпътуване 
за агридженто (UNESCO). Посещение на 
Долината на храмовете в Агридженто - Храма 
на Юпитер, Храма на Херкулес и най-добре 
запазения гръцки храм - Храма на съгласието 
(Конкордия), посещение на Елинско - римския 
квартал /IV в. пр. Хр./ - внушителен градски 
комплекс, даващ представа за организацията 
в древния град. Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

5 ден  Пиаца армЕрина - вила 
романа дЕл каЗалЕ - СиракуЗа

Закуска. Отпътуване за Сиракуза. Спирка за 
посещение на Вила Романа дел Казале /III - IV в. 
пр. Хр./ (UNESCO) - почти 9 века дом на богата и 
могъща фамилия, а днес атракция с много добре 
запазени мозайки. Продължаване за Сиракуза 
- един от най-старите градове. Туристическа 
програма: Гръцкия театър, пещерата „Ухото на 
Дионисий”, Римския амфитеатър, посещение на 
Стария град, разположен на остров Ортиджа - 
Храма на Аполон, Храма на Атина, Катедралата, 
фонтана Аретуза. Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка. 

6 ден  eкскурзия до остров малта 
и ла валЕта (по желание)

Закуска. Свободно време или по желание 
еднодневна екскурзия срещу допълнително 
заплащане до остров малта. Рано сутринта 
отпътуване с бърз ферибот от Поцало до Ла 
Валета. Туристическа обиколка на ла валета. 
Градът, създаден от рицарите на Малтийския 
орден, грабва посетителите със своята 
старинна атмосфера и красиви архитектурни 
паметници. Следа от присъствието си тук 
са оставили финикийци, гърци, картагенци, 
римляни, византийци, араби и накрая рицарите 
на Св. Йоан. Обиколката на Валета включва 
градините Горна Барака, откъдето се открива 
чудесна гледка към пристанището на града. 
Посещава се и внушителната катедрала Св. 
Йоан, изградена от рицарския орден още през 
XVI в. Бароковият интериор на катедралата ще 
ви плени, най-голямото - богатство се намира 
в параклиса, където може да се види едно от 
най-прочутите произведения на гениалния 
Караваджо - „Обезглавяването на Йоан 
Кръстител”. Обиколката включва и минаване 
покрай Двореца на Великия магистър, който 
днeс е резиденция на малтийския президент, 
двореца „Casa Rocca Picola” - частно имение, 
което впечатлява с пищността и богатството на 
интериора на повече от 50-те си стаи. Връщане 
вечерта в хотела в Сиракуза. нощувка.

7 ден  катания - Етна - таормина

Закуска. Отпътуване по маршрута. Първа 
спирка и туристическа програма в катания - 
втория по големина град в Сицилия и родно 
място на композитора Винченцо Белини. 
Продължаване за вулкана Етна - единствения 
активно действащ вулкан на нашия континент. 
С автобуса се спира на височина 1900 м, 
откъдето поне за малко посетителите могат 
да се докоснат до величието му и да направят 
снимки. Вечерта настаняване в хотел на 
крайбрежието на таормина - място за почивка 
още на древните гърци и римляни, а днес 
един от най-красивите градове в цяла Италия. 
вечеря. нощувка.

8 ден  таормина

Закуска. Туристическа обиколка: Гръцкия 
Театър /III в. пр. Хр./ - вторият по големина в 

Сицилия, Двореца Корвая (построен през XII в.  
от черна лава и бял камък), Римския театър, 
главната улица Умберто, простираща се от 
Порта Месина до Порта Катания, Часовниковата 
кула, Катедралата. Следобед свободно време за 
разходка и плаж. вечеря. нощувка.

9 ден  мЕСина - ферибот - вила 
Сан джовани - бари - ферибот - 

игумЕница
Закуска. Отпътуване за месина за фериботната 
връзка с вила Сан джовани. Продължаване 
за бари. Пристигане вечерта и отпътуване в 
19.30 ч. с ферибот за игуменица - настаняване 
на фотьойли /тип автобусни/, възможност 
за предварителна заявка и доплащане за 
настаняване в каюти.

10 ден  игумЕница - София

Акостиране на пристанището на игуменица в 
05.30 ч. Продължаване за България. Пристигане 
в София в късните следобедни часове.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

7 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в Чефалу, 1 - в Палермо, 1 - в Агридженто, 

2 - в Сиракуза/Ното/околности, 2 - в 
Таормина/околности/района на Маскали 

4 вечери
туристическа програма 

фериботни билети Игуменица - Бари - 
Игуменица - настаняване на фотьойли /тип 

автобусни/ 
фериботни билети Вила Сан Джовани - 

Месина - Вила Сан Джовани
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 18 год. с 2-ма възр. на доп. легло: 100 лв.
дете до 18 год. с 1 възр. в двойна стая: 50 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 
10 лв., над 65 год.: 20 лв., над 75 г.: 40 лв.

единична стая: 285 лв.
екскурзия до о-в Малта: 110 EUR 

при мин. 25 тур., вкл. трансфер с автобус 
до Поцало, фериботен билет и пешеходна 

обиколка на Валета с водача на групата
/изисква се предварителна резервация и 

плащане с основния пакет/. 
градска такса в хотелите в Италия, 

ако се изисква такава 
(заплаща се директно на рецепция): 

~1.50-3 EUR на тур. на ден
за настаняване на ферибота в каюта: 

вътрешна /душ, тоалетна/ с 2 легла: 174 лв., 
с 3 легла: 130 лв., с 4 легла: 90 лв. 

външна/душ, тоалетна/ с 2 легла: 188 лв, 
с 3 легла: 150 лв., с 4 легла: 104 лв.

Забележка: цените са на турист в двете посоки 
при условие, че всичките легла в каютата са 

заети. Изисква се предварителна резервация 
при сключване на договора за пътуване, която 
подлежи на допълнително препотвърждение, 

според наличността на каютите, плащането 
е с основния пакет.
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дата на тръгване 
от 19 юни до 27 юни

9 дни / 7 нощувки в хотели 
/ 1 - в каюта на ферибот

7 закуски
по маршрут

София - Падуа - Ливорно - ферибот - Бастия 
- Калви - Аячо - Проприано - Порто Векио - 
Бонифачо - ферибот - Санта Тереза Галура 
- Олбия - Сасари - Алгеро - Коста Смералда 

- Палау - Порто Черво - Порто Ротондо - 
Голфо Аранчи - ферибот - Ливорно - Пистоя 

- Болоня - София

цена на турист в двойна стая

 1295 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 17.01.2020 г.:  80 лв.

1 ден  София 
Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. „Св. 
Ал. Невски“. Транзитно пътуване по маршрут 
Калотина - Ниш - Белград - Загреб - Любляна. 
Пристигане вечерта и настаняване в хотел в 
Словения. нощувка.

2 ден  Падуа - ливорно
Закуска. Отпътуване за областта Венето и 
един от нейните градове - Падуа. Туристическа 
програма - Базиликата дел Сан Антонио, 
бронзовата статуя Гатамелата, творба на 
Донатело. Пристигане вечерта в ливорно. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

3 ден  ливорно - ферибот - баСтия

ранна закуска в 06.15 ч. Отпътуване с ферибот 
в 08.00 ч. за острова на красотата - корсика. 
Акостиране и начало на туристическата 
програма в Бастия - бароков град и курорт, 
чието име произлиза от Бастилия, крепост, 
доминираща над града, основана от генуезците. 
Посещение на църквата Санта Мария (отвън), 
старото пристанище, Губернаторския дворец 
(отвън). Настаняване в хотел в района. нощувка. 

4 ден  калви - аячо - ПроПриано

Закуска. Отпътуване за калви - най-известната 
туристическа атракция на остров Корсика. 
Градът дълги години е бил важно генуезко 
пристанище и до ден днешен остава една от 
най-значимите атракции на остров Корсика. 
Освен красивите гледки, интерес за посетителя 
представляват цитаделата, църквата Св. Йоан 
Кръстител, църквата Санта Мария Маджоре и 
още много прекрасни готически, ренесансови и 
барокови сгради, скътани из тесните улички на 
градчето. Следваща спирка в Аячо - елегантен 
и слънчев град, разположен на един от най-
красивите заливи в света, известен като родното 
място на Бонапарт. Къщата, в която Наполеон 
Бонапарт е роден през 1769 г., е запазена. 
Връзката му с града може да се види навсякъде 
- тя е подчертана както от имената на улиците, 
така и от множеството статуи. Продължаване за 
курортното селище Проприано. Настаняване в 
хотел в района. нощувка.

5 ден  ПроПриано - Порто вЕкио - 
бонифачо - Санта тЕрЕЗа галура 

- олбия
 
Закуска. Отпътуване към Порто векио и 
спирка за разходка в 3-тия по големина град 
на Корсика, където ще откриете уникална 
комбинация от непокътнати плажове по 
южното крайбрежие на Корсика и спиращи 

дъха планински пейзажи. Градът се гордее с 
историческия Стар град, оживен от чаровни 
кафенета, уютни ресторанти, дизайнерски 
бутици, хотели и красиво яхтено пристанище 
във величествения му залив. Порто векио 
е един от най-скъпите курорти на Франция 
заедно с Кан и Довил, не само с едни от най-
красивите плажове, разположени тук, но и 
с романтичната атмосфера и спокойствие. 
Следва бонифачо - звездата в атракцията на 
Корсика, която привлича посетители от всички 
краища не само на острова, но и извън него, 
за да се възхитят на средновековните къщи, 
несигурно кацнали на ръба на варовиковите 
скали. Градът е разделен на две: Стар и 
Горен град, разположени на нос с изглед към 
Средиземно море. Старият град с лабиринта си 
от тесни улички и исторически сгради, е едно 
очарователно място за разходка, където също 
можете и да се насладите на вкусната храна. 
В 20 ч. - отпътуване с ферибот от пристанище 
Бонифачо за остров Сардиния. Акостиране 
в Санта тереза галура. Продължаване за 
олбия, един от провинциалните центрове на 
остров Сардиния. Градът е отправна точка 
към перлените плажове на Коста Смералда. 
Това, както и историческото минало на града, 
го превръщат в предпочитана дестинация за 
много туристи. Настаняване в хотел. нощувка. 

6 ден  олбия - СаСари - алгЕро - 
олбия

Закуска. Свободно време или по желание и 
срещу допълнително заплащане, еднодневна 
екскурзия до Сасари и Алгеро. Отпътуване за 
Сасари, втория най-голям град на о-в Сардиния, 
разположен върху плато, наклонено към залива 
Aсинарa, заобиколено от планински район и от 
обширни равнини, с дълга бреговата ивица и 
красиви плажове. Най-важните монументални 
сгради са: църквата Св. Никола, дворецът на 
Дожите, сградата на Парламента, площад 
Италия и фонтана Розело. Продължаване за 
алгеро. Този някогашен арагонски и каталонски 
риболовен пристан е най-красивият град на 
Сардиния. Поради силното каталонско влияние, 
е наричан “Малката Барселона”, въпреки че 
сравнението не е съвсем подходящо. Градът 
е построен върху скалиста стъпаловидна 
местност над морето, където цветя и палмови 
дървета растат в изобилие. Бившите обитатели, 
Арагонците (а по-късно и Каталонците) са 
построили укрепления и кули, които днес 
характеризират стария град или Città Vecchia. 
Свободно време за разходка по тесните улички 
с останки от древни дворци и църкви. Много 
от жителите на стария град все още говорят 
каталонски, вместо италиански. Голямата 
атракция на района не е в Алгеро сам по себе 
си, а в намиращата се в околностите Пещера 
на Нептун - една от най-големите природни 
атракции на Сардиния, грандиозна, осеяна с 
малки езера, гора от сталактити и образувания 
под формата на “тръби на орган”. До нея можете 
да стигнете с корабче от Алгеро. Круизът и 
разглеждане на пещерата ще ви отнеме ~2 ч. 
Връщане в хотела в олбия. нощувка.

7 ден  коСта СмЕралда - Палау 
- Порто чЕрво - Порто ротондо - 

голфо аранчи - ливорно
Закуска. Отпътуване за коста Смералда. Първа 
спирка в Палау за фотопауза към Националния 
парк - о-в мадалена. Разходка по крайбрежието 
и спирка в главния град Порто черво. Свободно 
време за плаж и по желание разходка с 
туристическо влакче, за да се видят вилите на 
известни артисти и политици. Продължаване за 
Порто ротондо - луксозно крайбрежно селище 
в залива на портокалите, разположено само на 
няколко километра от Олбия. Името си градчето 
дължи на почти кръглия залив, на който е 
разположено. Неговите китни улички, красиви 
къщи, веченозелена средиземноморска 
растителност и приказни плажове го превръщат 
в притегателна точка за много туристи още през 
60 г. на XX в. Вечерта отпътуване с ферибот от 
пристанището на голфо аранчи за ливорно. 
нощувка на ферибота в каюта за 4-ма. 

8 ден  ливорно - ПиСтоя - болоня

Акостиране на пристанището на ливорно и 
отпътуване за слънчева тоскана. Пристигане 
в Пистоя - древен римски град в полите 
на Апенините. Туристическа програма - 
готическият Баптистерий, Капелата от  
IV в., Катедралата Сан Дзено и цървката Сан 
Андреа. Продължаване за болоня - разходка из 
красивия център, оформен от Площад Маджоре 
с базиликата Сан Петроний, посветена на 
светеца - покровител на града, площад Нептун 
и фонтана Нептун. Фотопауза на фона на 
“Целуващите се” кули. Отпътуване за Словения. 
Настаняване вечерта в хотел. нощувка. 

9 ден  София

Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София след 23.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус  

7 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
2 - в Словения, 1 - в Ливорно, на о-в Корсика:  

1 - в района на Бастия, 1 - в района на 
Проприано, на о-в Сардиния: 2 - в Олбия
1 нощувка в каюта за 4-ма на ферибота 

Голфо Аранчи - Ливорно
фериботни билети Ливорно - Бастия и 

Бонифачо - Санта Тереза
туристическа програма: посещение на 
Падуа, Бастия, Калви, Аячо, Бонифачо, 

разходка в Порто Векио, Коста Смералда 
с Палау, Порто Черво и Порто Ротондо

водач от агенцията 
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30

намаление за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 150 лв 
дете до 12 г. с 1 възр. в двойна стая: 100 лв

3-ти възр. на доп. легло: 70 лв

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR
10 лв., над 65 год.: 20 лв., над 75 год.: 40 лв.

единична стая: 325 лв.
градска такса в хотелите от 1.50 - 2.50 EUR  

на тур. на ден (заплаща се на рецепцията 
в хотелите)

еднодневна екскурзия до Алгеро и Сасари: 
35 EUR при мин. 20 тур.  

(изисква се предварителна резервация 
и плащане с основния пакет. Цената вкл. 

транспорт, водач, входните такси и круиза до 
пещерата се заплащат отделно и на място) 

за настаняване на ферибота Голфо Аранчи 
- Ливорно в каюта за 2-ма: 90 лв. на тур.
Забележка: цените са на турист в едната 
посока при условие, че всичките легла в 

каютата са заети.Изисква се предварителна 
резервация при сключване на договора за 
пътуване, която подлежи на допълнително 

препотвърждение.

корСика и Сардиния - 
ПЕрли на СрЕдиЗЕмномориЕто

Сардиния
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ТА Мондел Травел /  202064

дата на тръгване 
от 01 юли до 09 юли

9 дни / 8 нощувки
8 закуски

по маршрут
София - Любляна - Торино - Лаго Маджоре - 

Изола Белла - Изола Мадре - Лозана - Женева 
- Монтрьо - Цермат - Бриг - Глетчер Експрес - 
Сен Мориц - Белиндзона - Лугано - Лаго Ди 

Комо - Лаго Ди Гарда - София

цена на турист в двойна стая

1195 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 23.01.2020 г.:  80 лв.

1 ден  София - любляна

Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. „Св. Ал. 
Невски”. Транзитно пътуване през Сърбия и 
Хърватска. Кратка вечерна разходка из центъра 
на любляна - фонтана Роба, Кметството, 
Тройния мост, Моста на обущарите. Настаняване 
в хотел в Словения. нощувка.

2 ден  торино

Закуска. Отпътуване за торино - столицата 
на областта Пиемонт, изящен бароков град, 
построен от Савойската династия, чието 
великолепие често се сравнява с това на Париж. 
Пешеходна обиколка с разглеждане отвън на 
следните забележителности: Площад Карло 
- представителното лице на града с църквите 
Сан Карло и Санта Кристина, Площад Кастело, 
историческия център на Торино, приютил 
пищния дворец Мадама и музея на древното 
изкуство, Kралския дворец и Катедралата. 
Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  лаго маджорЕ - о-в иЗола 
бЕлла - о-в иЗола мадрЕ - лоЗана

Закуска. Отпътуване за вербания - курорт, 
разположен на лаго маджоре. Възможност 
за пътуване с моторни лодки до изола белла, 
най-популярния сред островите в езерото, на 
който се намира известния бароков дворец 
Палацо Боромео (XVII в.), обграден от уникално 
красиви терасирани градини и до изола 
мадре, известна с ренесансовата си вила и 
ботаническа градина. Отпътуване за лозана - 
столицата на Олимпийските игри и на кантона 
Во. Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден  лоЗана - жЕнЕва

Закуска. Отпътуване за женева. Разходка из 
Стария град - булевард Русо, Мезон Тавел, 
Катедралата Сен Пиер, Кулата, Кметството, 
паметника на Реформацията. Обиколката 
продължава из Английската градина край 
езерото със забележителния фонтан и 
цветния часовник. По желание разходка с 

корабче по Леманското езеро или по-известно 
за нас женевско езеро или посещение на 
Музея на изкуството и историята. Връщане в 
лозана. Пешеходна разходка с посещение на 
Катедралата, Шато Сент Мер, стария Епископски 
дворец, църквата Св. Франсоа. Фотопауза 
на замъка Уши. По желание посещение на 
Олимпийския музей. нощувка.

5 ден  монтрьо - цЕрмат

Закуска. Отпътуване за монтрьо и спирка за 
разходка из перлата на Швейцарската ривиера, 
разположена амфитеатрално над бреговете на 
Леманското езеро. Продължаване за селището 
теш, откъдето само със зъбчата железница 
може да се придвижите до курорта цермат, 
традиционно швейцарско селище от дървени 
къщички с малки прозорчета, отразяващи 
красотите на най-известния връх в Алпите 
- Матерхорн (4478 м). Оттам по желание 
можете да се изкачите с лифт до Малкия 
Матерхорн (3883 м). Това е възможност за 
едно незабравимо пътешествие до един от 
покривите на Европа. Настаняване в хотел в 
района на кантона Вале. нощувка.

6 ден  глЕтчЕр (лЕдников) ЕкСПрЕС

Закуска. Възможност (изисква се предварителна 
резервация) за незабравимо железопътно 
изживяване по маршрут, преминаващ през 
някои от най-красивите места в Европа. Така 
нареченият глетчер експрес е бавно движещ 
се влак, който за около 8 часа прекосява 
югоизточните Щвейцарски Алпи по линия с 
291 моста и 91 тунела. Тръгването е от бриг. 
Пристигането в късния следобед е в Сен мориц 
- най-стария и шикозен зимен курорт, който се 
радва на световна известност и е предпочитан 
от не малко артистични звезди и кралски особи. 
Свободно време за разходка. Настаняване 
в хотел в района на кантона Граубюнден. 
нощувка.

7 ден  бЕлиндЗона - лугано 
- лаго ди комо

Закуска. Отпътуване към белиндзона - град 
на замъците и столица на областта Тичино. 
Кратка спирка и по възможност разглеждане на 
един от 3-те средновековни замъка (UNESCO): 
Кастел Гранде - най-впечатляващият, Кастело 
ди Монтебело - с най-красивия пейзаж към 
долината Тичино, Кастело ди Сасо Корбаро. 
Продължаване към езерото лугано и за 
разположeния на бреговете му едноименен 
швейцарски град с италианска атмосфера, 
многобройни кафенета, слънчеви площади и 
павирани улички. Разходка из aристократичния 
крайезерен парк и из Стария град с Катедралата 
Сан Лоренцо. Следва посещение комо - град - 
курорт край езерото лаго ди комо. Фотопауза 
и продължаване към областта Ломбардия. 
Настаняване в хотел. нощувка.

8 ден  лаго ди гарда

Закуска. Отпътуване към Сирмионе, един 
прекрасен град - курорт, живописно 
разположен на тесен полуостров в южната 
част на емблематичното езеро лаго ди гарда - 
най-голямото езеро в Италия, където красотата 
на средиземноморската природа среща 
очарованието на южните Алпи. Свободно 
време за разходка и снимки. Продължаване за 
Словения. Настаняване в хотел. нощувка.

9 ден  София

Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около 23.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

8 нощувки със закуски в хотели 3*,
 от които: 2 - в Словения, 1 - в Торино, 
2 - в района на Лозана, 1 - в района на 
кантона Вале, 1 - в района на кантона 

Граубюнден, 1 - в района на Ломбардия 
туристическа програма
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 18 год. с 2-ма възр. на доп. легло: 130 лв.
дете до 18 год. с 1 възр. в двойна стая: 70 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 50 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

10 лв., над 65 г.: 20 лв., над 75 г.: 40 лв.
единична стая: 425 лв.

екскурзия с Глетчер експрес: 133 CHF 
+ 43 CHF запазено място в 2-ра класа, 

обяд 3-разделно хранене: 46 CHF, 
само 1 ястие: 34 CHF (изисква се 

предварителна резервация при сключване 
на договора за тур. пакет най-късно месец 

преди датата, плащането е с основния пакет 
по курса на деня на БНБ)

влакче до Цермат: 16.40 CHF (~29 лв.)
моторни лодки до Изола Белла и 

Изола Мадре: ~19 ЕUR
при недостигнат мин. брой от 40 тур., 

но не по-малко от 35 тур.: 55 лв.
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 CHF = 1.70 лв. При промяна на валутния курс, 
пакетната цена ще бъде преизчислена.
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ТА Мондел Травел /  2020 65

дата на тръгване 
от 16 юли до 30 юли

15 дни / 12 нощувки в хотели
/ 2 - в каюта на ферибот

14 закуски
по маршрут

София - Загреб - Нюрнберг - Рощок - ферибот - 
Гедсер - Малмьо - Гренна - Стокхолм - ферибот 

TALLINK SILJA LINE - Хелзинки - ферибот 
TALLINK SILJA LINE - Стокхолм - Осло - автобус 

и ферибот - Зьогнефиорд - Берген - Осло - 
Гьотеборг - Хелзингборг - ферибот - Хелзингьор 

- Кронборг - Копенхаген - Рощок - Берлин - 
Прага - Гьор - София

цена на турист в двойна стая

2195 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 20.12.2019 г.:  100 лв.

1 ден  София - ЗагрЕб

Отпътуване от София в 07.00 ч. от пл. „Св. Ал. 
Невски”. Пристигане в Загреб. Вечерна разходка 
из Старата част. Настаняване в хотел. нощувка. 

2 ден  ЗагрЕб - нюрнбЕрг

Закуска. Отпътуване за германия. Пристигане 
в късния следобед в нюрнберг - столицата на 
Франкония. Туристическа програма, включваща 
разходка по Кьонигщрасе, която отвежда до 
живописната стара част и главния площад 
Хауптмаркт. Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  рощок - ферибот - гЕдСЕр 
- малмьо

Закуска. Отпътуване за рощок. Качване на 
ферибот следобед. Пристигане на датския 
бряг при гедсер. Продължаване за малмьо, 
преминавайки по моста „чудо“ с дължина 16 
км, свързващ Дания и Швеция. Пристигане и 
настаняване в хотел в малмьо. нощувка.

4 ден  малмьо - грЕнна - Стокхолм

Закуска. Разглеждане на града - музей малмьо 
- сградата на Кметството и площада Стор-торгет. 
Отпътуване за Стокхолм с попътна спирка 
за почивка в гренна - селище, живописно 
разположено на брега на езерото Ветерн, 
запазило старинни традиции за производство 
на захарни изделия. Пристигане в Стокхолм, 
кацнал върху 14 острова на езерото Меларен, 
което маркира началото на архипелаг от 24 000 
острова. Настаняване в хотел. нощувка.

5 ден  Стокхолм - ферибот - хЕлЗинки
Закуска. Туристическа програма в Стокхолм 
- старата част на града, Музея Ваза, съхранил 
възстановен кораб и Скансен - най-големия 
етнографски музей на открито в Швеция. 
По желание разходка с корабче по каналите 

на града. в 17.00 ч. отпътуване с ферибот за 
финландия. нощувка във външна каюта с 
прозорец.

6 ден  хЕлЗинки - ферибот - Стокхолм

Закуска на кораба. Пристигане във 
финландската столица хелзинки, чиито жители 
са известни като едни от най-образованите, 
най-добре облечените и най-добре живеещите 
в света. По време на туристическата програма 
ше видите сградата на Финския парламент 
и Руската православна катедрала. Свободно 
време. В 17.00 ч. отпътуване с ферибот обратно 
за Швеция. нощувка във външна каюта с 
прозорец.

7 ден  Стокхолм - оСло

Закуска на кораба. Пристигане сутринта 
в Стокхолм. Време за разходка до обяд. 
Продължаване за норвежката столица осло. 
Настаняване в хотел в района. нощувка.

8 ден  оСло - екскурзия с автобус и 
ферибот до ЗьогнЕфиорд - бЕргЕн

Закуска /сух пакет/. Рано сутринта отпътуване 
за вълнуваща еднодневна екскурзия до 
Зьогнефиорд /включена в пакетната цена/ 
- най-дългия фиорд в Норвегия. Пътуването 
е с ферибот по тесните ръкави на фиорда, 
което ще ви предложи спиращи дъха гледки 
- величествени планински масиви и стръмни 
зелени склонове. Продължаване в посока на 
втория по големина град в Норвегия - берген. 
Настаняване в хотел. нощувка.

9 ден  бЕргЕн - оСло

Закуска. Начало на туристическа обиколка в 
центъра на берген, която включва квартала на 
немските търговци Бриген, известен с дървените 
си къщи, рибния пазар, както и крепостта 
Бергенхус. Свободно време за разходка или по 
желание изкачване с железницата Фльойбанен 
до връх Флойен, откъдето се разкрива 
прекрасна гледка към намиращия се в ниското 
град. В ранния следобед отпътуване за осло. 
Настаняване в хотел в района. нощувка.

10 ден  оСло - гьотЕборг

Закуска. Туристическа програма в осло - 
сградата на Кметството, главната улица на 
града Карл Йохангате, отвеждаща до Кралския 
дворец. Свободно време с възможност за 
посещение на музея на викингите, музея Кон-
Тики и музея Фрам. В 16.00 ч. - отпътуване за 
втория по големина град на Швеция - гьотеборг. 
Настаняване в хотел. нощувка.

11 ден  хЕлЗингборг - ферибот 
- хЕлЗингьор - кронборг - коПЕнхагЕн

Закуска. Разглеждане на забележителностите 
на гьотеборг, наричан „Врата към северна 
Европа“. Особено очарование му придават 
многото канали, паркове и цветни градини. 
Отпътуване за шведския град хелзингборг 
- модерен град с древна история. Символът 
на града е високата кула Кернан (ХI в.), един 
от най-важните средновековни паметници в 
Швеция, с чудесна гледка към цялата местност. 
Кратка туристическа програма и преминаване с 

ферибот на датска територия при хелзингьор. 
Продължаване за копенхаген с попътно 
разглеждане на замъка на Хамлет в кронборг. 
Пристигане в датската столица. Настаняване 
в хотел. При възможност - вечерна разходка с 
корабче по каналите на града или посещение 
на увеселителния парк Тиволи. нощувка.

12 ден  коПЕнхагЕн - гЕдСЕр - ферибот 
- рощок - бЕрлин

Закуска. Туристическа програма в датската 
столица - „Малката русалка“, мълчаливо 
приседнала, сякаш току-що излязла от 
приказката на Ханс Кристиан Андерсен,  
фонтана Гефион, Кралския дворец, Националния 
музей, двореца Кристиансборг, приютил 
Датския парламент, Старата фондова борса, 
Кралския театър. На обяд отпътуване за гедсер. 
Качване на ферибот за рощок. Пристигане и 
продължаване за берлин. нощувка.

13 ден  бЕрлин - Прага

Закуска. Туристическа програма в берлин - 
град на вече несъществуващата „Берлинска 
стена“ и на внушителната Бранденбургска 
врата. Разглеждане на историческия център 
със сградата на Райхстага, красивите площади 
Жендарменмаркт и Александерплац. 
По желание посещение на известния 
Пергамонмузеум. Отпътуване за Прага. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

14 ден  Прага - гьор

Закуска. Пешеходна обиколка - Старе место, 
Кметството с астрономическия часовник Орлой, 
улица Ценетна, Карлов мост. Отпътуване за 
гьор. Създаден през V в.пр. н.е. Гьор през 
вековете достига статут на едно от най-важните 
градски средища в пределите на Унгарското 
кралство. Разположението на града на пътя 
свързващ Виена с Будпеща предопределя 
неговото развитие. Днес той е най-големият 
град в северозападна Унгария и със своя добре 
запазен старинен център се е превърнал в 
привлекателна дестинация за много туристи. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

15 ден  гьор - София

Закуска. Пристигане в София около полунощ.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

12 нощувки със закуски, от които: 
1 - в Загреб в х-л 3*, 1 - в Нюрнберг в х-л 3*, 
1 - в Малмьо в х-л 4*, 1 - в Стокхолм в х-л 4*, 

2 - в околностите на Осло в х-л 4*, 
1 - в Берген в х-л 3*, 1 - в Гьотеборг/околности 

в х-л 3*, 1 - в Копенхаген в х-л 3*, 
1 - в Берлин в х-л 4*, 1 - в Прага в х-л 4*, 

1 - в Гьор в х-л 4*
 2 нощувки с 2 закуски във външна каюта 
с прозорец за 4-ма на ферибота Стокхолм - 

Хелзинки - Стокхолм с Tallink Silja Line
фериботни такси на предвидените 

пътувания с ферибот
екск. с автобус и ферибот до Зьогнефиорд

туристическа програмаводач от 
агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 12 год. с 2-ма възр. на доп.легло: 320 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 220 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

15 лв., над 65 г.: 30 лв., над 75 г.: 60 лв.
единична стая: 785 лв.

ползване на каюта за 2-ма: 215 лв. 
на тур. общо в двете посоки /заявява се при 
сключването на договора за туристически 

пакет/
бакшиши за шофьори и екскурзовод
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Стокхолм - хЕлЗинки - оСло - коПЕнхагЕн  

Зьогнефиорд
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датa на тръгване 
от 21 юли до 27 юли

7 дни / 6 нощувки
6 закуски, 4 вечери

по маршрут
София - Любляна - Блед - Клагенфурт - 

Твенг - Залцбург - езерото Мондзее - езерото 
Волфганзее - Баварски алпи - Орловото 

гнездо на Хитлер - Халщат - Глетчера 
Китцщайнхорн - Тун - Клам - Капрун - Грац - 

Марибор - Загреб - София 

цена на турист в двойна стая

795 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 19.02.2020 г.:  50 лв.

1 ден  София - любляна

Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. “Св. 
Ал. Невски”. Транзитно пътуване по маршрут 
Калотина - Ниш - Белград - Загреб - Любляна. 
Пристигане вечерта в столицата на Словения. 
Кратка разходка из центъра на града. 
Настаняване в хотел в района. нощувка. 

2 ден  блЕд - клагЕнфурт - твЕнг

Закуска. Отпътуване за най-известния в 
Словения курорт блед - перлата на Алпийския 
регион и изумруденозеленото езеро. 
Разглеждане на средновековния замък Блед 
/XI в./, разположен на скала, надвесена над 
езерото. Продължаване за клагенфурт - 
столица на провинция Каринтия. Вечерна 
разходка из Стария и Новия площад с фонтана 
на Дракона и паметника на Мария Терезия. 
Настаняване в хотел в района на твенг, община 
Тамсвег, област Залцбург, който със своя 
девствен пейзаж от ливади, гори, планини и 
езера разказва за планинските традиции на 
Австрия. вечеря. нощувка.

3 ден  Залцбург - езерото мондЗЕЕ - 
езерото волфгангЗЕЕ 

Закуска. Свободен ден или по желание и 
срещу допълнително заплащане екскурзия до 
Залцбург - столица на едноименната област, 
езерото мондзее и езерото волфганзее. Този 
ден ще започне с туристическата програма в 
Залцбург: историческият център (UNESCO), 
крепостта Хоензалцбург, Капителплац, 
Резиденцплац, Моцартплац, Гетрайдегасе с 
къщата на Моцарт, градините на Мирабел. 
Отпътуване за езерото мондзее през долината 
Талгау с гледка към проходите, прорязали 
Драхенванд и силуета на Шафберг (1783 м). 
Пристигане на живописното езеро, с форма 
на полумесец в подножието на вертикалните 
стени на Драхенванд и Шафберг, предпочитано 
място от плувците заради топлите му води. 
Разходка из едноименното селище и посещение 

на привлекателната му църква в бароков 
стил. Продължаване за курорта Санкт гилген 
покрай езерото Клейнен Кротензее, замъка на 
Хютенщейн (панорамно отвън) и пристигане на 
езерото волфгангзее, чиито природни красоти 
и селца по бреговете му ще ви изненадат 
приятно. Спирка за фотопауза в Санкт гилген, 
където гледките към езерото са удивителни 
и разходка из родното място на майката на 
Моцарт. Връзката на градчето с музиката може 
да се види навсякъде - тя е подчертана и от 
името на главния площад пред Кметството и 
от името на намиращия се тук фонтан, които 
напомнят за великия композитор. Връщане в 
хотела. вечеря. нощувка.

4 ден  баварСкитЕ алПи - 
„орловото гнездо на хитлер” - халщат

Закуска. Свободен ден или по желание и 
срещу допълнително заплащане екскурзия 
до „орловото гнездо на хитлер” и градчето 
халщат. Отпътуване за германия. Пристигане в 
берхтесгаден - едно от селищата с най-красиво 
разположение в баварските алпи и района 
на оберзалцберг, изпълнено с привидно 
спокойствие въпреки зловещото му наследство 
на второ седалище на правителството на 
Третия райх. Хитлер, Химлер, Гьобелс и част от 
нацистката върхушка оценяват това място и си 
строят домове. Оттук се продължава с малък 
автобус по „някогашния частен път на Хитлер”, 
много дръзко и скъпо изпълнение, покрай 
дефилето Шарицкехлалм, удивително ждрело 
между скалите, в края на което се намира 
платформа, от където асаньор ви изкачва на  
124 м до Келщайнхаус (1834 м) - сграда, 
построена по волята на Хитлер, известна 
днес под името „Адлерхорст” (от немски - 
Орловото гнездо). Забележка: Изкачването 
се осъществява само при добри атмосферни 
условия. Продължаване за халщат - малко 
кокетно градче, сгушено в алпийския масив 
Дахщайн, прекрасно място за разходка по 
брега на едноименното езеро. Гледките оттук са 
изумителни, къщите - очарователни, природата 
- удивителна. Връщане в хотела. вечеря. 
нощувка.

5 ден  глетчера китцщайнхорн, дефилето 
Зигмунд - тун - клам - каПрун

Закуска. Свободен ден или по желание и срещу 
допълнително заплащане екскурзия до глетчера 
китцщайнхорн, дефилето Зигмунд - тун - клам 
и капрун. Възможност за качване с гондола до 
глетчера Китцщайнхорн и панорамна разходка. 
Посещение на дефилето Зигмунд - Тун - Клам 

- уникален природен феномен, издълбан от 
глетчер, който преди 14 000 години е бил един 
от най-големите в Европа. Разходка из капрун. 
Връщане в хотела. вечеря. нощувка.

6 ден  грац - марибор - ЗагрЕб

Закуска. Освобождаване на хотела и 
отпътуване за грац. Пристигане и начало на 
туристическата обиколка - разходка из старата 
част с Катедралата, площад Хауптплац, къщите 
Луег. Продължаване за марибор, вторият по-
големина град в Словения, разположен на река 
Драва. Пешеходна обиколка из Стария град. 
Продължаване за Загреб. Настаняване в хотел.  
нощувка. 

7 ден  ЗагрЕб - София
Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около 22.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

6 нощувки със закуски в хотели 3*, 
от които: 1 - в района на Любляна, 
4 - в района на Твенг, 1 - в Загреб

4 вечери
туристическа програма в Блед, 

Клагенфурт, Грац и Марибор
 водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35

намаления за:
дете до 16 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 100 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 30 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR: 

8 лв., над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв. 
единична стая: 155 лв.

при недостигнат мин. брой от 35 тур. 
и при не по-малко от 30 тур.: 45 лв.

екскурзия до Залцбург, езерото Мондзее 
и езерото Волфганзее с включен транспорт 

и водач: 35 EUR
излет до глетчера Китцщайнхорн, 

дефилето Зигмунд - Тун - Клам и Капрун с 
включен транспорт и водач: 28 EUR

екскурзия до Баварски Алпи, „Орловото 
гнездо на Хитлер” и Халщат с включен 

транаспорт и водач: 30 EUR
туристическа такса в хотелите: 

1.50 - 2 EUR на тур. на ден, заплаща се 
директно на рецепцията.

Забележка: допълнителните мероприятия 
се провеждат при мин. 20 тур., включват 

транспорт и водач. Входните такси, бусче и 
асансьор до Орловото гнездо, и лифтове се 

заплащат отделно и на място.

авСтрийСкитЕ алПи - ШЕдьовърът на Природата! 
там, къдЕто нимфитЕ танцуват, а лЕгЕндитЕ говорят...
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дати на тръгване 
от 16 юли до 23 юли

от 09 август до 16 август

8 дни / 7 нощувки
7 закуски, 5 вечери

по маршрут
София - Сирмионе - Бардолино - Зеефелд - 
Инсбрук - Ватенс - Гармиш Партенкирхен - 

Болцано - Мерано - Вадуц - Хур - 
Кортина д’Ампецо - София 

цена на турист в двойна стая

 895 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 29.01.2020 г.:  60 лв.

1 ден  София

Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. „Св. 
Ал. Невски”. Пристигане вечерта в хотела в 
Словения. нощувка.

2 ден  СирмионЕ - бардолино - 
ЗЕЕфЕлд

 
Закуска. Отпътуване за италия и за 
емблематичното езеро лаго ди гарда - най-
голямото езеро в Италия, където красотата 
на средиземноморската природа среща 
очарованието на южните Алпи. Първа спирка 
в селището Сирмионе, старинно селище, 
живописно разположено на тесен полуостров 
в южната част на езерото гарда. Следваща 
спирка в бардолино, известно с производството 
на червено вино. Продължаване за областта 
Тирол, където се издигат величествено едни 
от най-красивите дялове на Алпийската 
планинска система. Настаняване в хотел в 
известния курорт Зеефелд. вечеря. нощувка.

3 ден  ЗЕЕфЕлд - инСбрук - ватЕнС 
- ЗЕЕфЕлд

Закуска. Свободен ден или по желание и 
срещу допълнително заплащане екскурзия 

до столицата на областта Тирол и музея на 
Сваровски. Отпътуване за инсбрук. Пристигане 
и начало на пешеходна разходка - Стария град, 
площад Мария Терезия, от който се открива 
незабравима гледка към връх Нордкете (2 334 м),  
Кулата Щадтурм, която е част от сградата на 
старото Кметство, Голденес Дахл („Златният 
навес”), Хелблингхаус с интересна фасада в 
стил рококо, Катедралата Св. Якоб. Посещение 
на кристалните светове на Сваровски - ултра 
модерният музей, посветен на тази търговска 
марка, наложила се в последните години. 
Връщане в хотела. вечеря. нощувка.

4 ден  ЗЕЕфЕлд - гармиШ 
ПартЕнкирхЕн - цугШПитцЕ 

- ЗЕЕфЕлд

Закуска. Екскурзия до гармиш Партенкирхен и 
цугшпитце. През този ден имате възможност да 
се изкачите на най-високия връх на Баварските 
алпи Цугшпитце, от който се откриват спиращи 
дъха гледки. Районът е известен със своите 38 
писти, като една от тях е популярното трасе 
Кандахар - смятано за едно от най-големите 
изпитания. Екскурзията предвижда посещение 
на световно известния курорт гармиш 
Партенкирхен, откъдето ще започне удобно 
пътуване с влак до красивото езеро Айбзее. 
Оттам следва вълнуващо изкачване с лифт до 
върха, откъдето ще се разкрият незабравими 
панорами към подножието на върха. След 
като групата се съвземе от зашеметяващите 
гледки, предстои спускане с лифт над глетчера 
Цугшпитце до височина 2600 м и оттам 
посредством нова железница, групата ще 
стигне до изходната позиция. Връщане в хотела. 
вечеря. нощувка.

5 ден  ЗЕЕфЕлд - болцано - 
мЕрано - ЗЕЕфЕлд

Закуска. Свободно време или по желание 
екскурзия до болцано и мерано. През този 
ден ви предлагаме да опознаете Южен Тирол. 
Това е район, който независимо, че след края на 
Първата световна война е включен в границите 
на Италия, в него може да се усети една 
атмосфера, която е смесица между Централна 
Европа и Средиземноморието. Първа спирка 
в болцано, очарователно място, в което 
обичайният контраст между старото и новото 
не се усеща. Типичните и традиционни фасади 
на сградите с гипсови украси, пастелни цветове 
и аркади се редуват в различни декорации и 
височини. Аркадите на старото Кметство са 
особено красиви със своите заострени арки 
и стенописи. Площадът на града, който е 
известен като „салонът” е посветен на Волтер. 
Продължаване за мерано. С уникалното си 
месторазположение, богатата растителност и 
мекия климат, това място привлича членове 
на европейските кралски семейства още от 
древността до наши дни. Връщане в хотела. 
вечеря. нощувка.

6 ден  ЗЕЕфЕлд - вадуц - хур 
- ЗЕЕфЕлд

Закуска. Свободно време или по желание 
екскурзия до вадуц и хур. Пристигане във 
вадуц - столицата на княжество лихтейнщайн 
- съвършенството на миниатюрите, царството 
на банките и пощенските марки. По желание 
панорамна разходка с влакче. Продължаване 
за хур - един от най-старите градове в 
Швейцария, разположен на р. Рейн. Масивните 
каменни сгради, мекият климат, градините и 
лозята около града му придават характерната 
за Алпите специфична красота. Разходка из 
историческия център на града. Връщане в 
хотела. вечеря. нощувка. 

7 ден  доломититЕ 
- кортина д’амПЕцо - ЗагрЕб

 
Закуска. Отпътуване за кортина д’ампецо - 
най-известният италиански курорт в сърцето 
на зашеметяващите Доломити, обгръщащи 
Кортина с „амфитеатър” от скалисти зъбери, 
някои от тях над 3000 м, разположен в 
подножието на доломита Монте Кристало 
„Планински кристал”. Спирка за разходка. 
Продължаване за Загреб. Настаняване в хотел. 
нощувка.

8 ден  ЗагрЕб - София

Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София вечерта около 22.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

7 нощувки със закуски и 5 вечери от които: 
1 - в Словения в х-л 3*, 5 - в Зеефелд в х-л 4*, 

1 - в Загреб в х-л 3*
туристическа програма

посещение на Кортина д’Ампецо, 
Бардолино, Сирмионе
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35

намалениe за:
дете до 16 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 100 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

8 лв., над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв.
единична стая: 195 лв.

при недостигнат мин. брой от 35 тур. и при 
записани не по-малко от 30 тур.: 49 лв. 

допълнителни мероприятия: 
екскурзия до Инсбрук и Ватенс: 30 EUR 
екскурзия до Болцано и Мерано: 45 EUR
екскурзия до Вадуц и Хур с включен 

транспорт и водач: 49 EUR
Забележка: допълнителните мероприятия се 
провеждат при мин. 20 тур., вкл. транспорт и 

водач. Входните такси, туристически влакчета, 
железници и лифт се заплащат на място.
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бЕнЕлюкС - 
кралСко вЕличиЕ и романтика

БЕ
Н

ЕЛ
Ю

КС

дата на тръгване 
от 05 август до 15 август

11 дни / 10 нощувки
10 закуски

по маршрут
София - Любляна - Регенсбург - Люксембург - 
Брюксел - Гент - Брюж - Антверпен - Ротердам 
- Делфт - Хага - Амстердам - Дрезден - Прага - 

Братислава - Суботица - София

цена на турист в двойна стаяи

1149 лв.

1 ден  София - любляна

Отпътуване от София в 07.00 часа от пл. „Св. 
Ал. Невски”. Транзитно пътуване през Сърбия. 
Вечерта пристигане и настаняване в хотел в 
околностите на Любляна /по възможност, ако 
времето на пристигане позволява, вечерна 
разходка в центъра на словенската столица/. 
нощувка. 

2 ден  рЕгЕнСбург

Закуска. Отпътуване за бавария. Пристигане в 
регенсбург, разположен на р. Дунав, известен 
като „градa на църквите“. Впечатление правят: 
Катедралата Св. Петър, изградена от рядък 
зелен варовик, Старото Кметство, Римската 
стена, благородническите къщи в италиански 
стил - Златната кула и Кулата Баумбург. 
Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден  люкСЕмбург

Закуска. Отпътуване за люксембург. 
Туристическа програма в столицата (UNESCO) 
на Великото херцогство - Катедралата Нотр 
Дам, Кметството, площад Гийом, паметника 
на Великата Херцогиня Шарлота, Дворецът 
на Великия Херцог, площада на Армията. При 
възможност и по желание - посещение на 
казематите - мрежа от подземни проходи, които 
се намират на скалата Бок, където е бил замъкът 
на графовете на Люксембург. Настаняване в 
хотел. нощувка.

4 ден  брюкСЕл

Закуска. Отпътуване за белгия. Пристигане в 
брюксел. Разглеждане на града: Гран Плас - 
централният площад с елегантната сграда на 
Кметството, статуята на Манекена Пис, Кралския 
дворец. По желание - посещение на Кралските 
музеи на изящните изкуства и на Музея на 
пивоварите. Настаняване в хотел. нощувка.

5 ден  гЕнт - брюж

Закуска. По желание и срещу допълнително 
заплащане еднодневна екскурзия до гент 
и брюж. Първа спирка в Гент - един от най-
изтънчените средновековни градове, главен 
център на Източна Фландрия. Лимбург е 
късата уличка в центъра на града, върху 

която са наредени безценни средновековни 
паметници, между които замъкът на Жерар 
Дявола и Катедралата, в която е изложено 
произведението - шедьовър, върхът в 
творчеството на Ван Ейк, „Поклонение 
пред Мистичния агнец”. Продължаване 
за романтичния брюж (UNESCO) - главен 
административен център на Западна Фландрия, 
очарователен средновековен град, който се 
простира по дължината на безброй канали. 
Посещение на красивите площади Маркт и Бур 
и обиколка на каналите, между които Грьоне 
- Рей - едно от най-пленителните и известни 
кътчета на града. Вечерта - връщане в брюксел. 
нощувка.

6 ден  антвЕрПЕн - ротЕрдам 
- дЕлфт - хага

Закуска. Отпътуване за холандия през 
антверпен с кратък престой за пешеходна 
разходка из средновековната част на града. 
Пристигане в ротердам. Туристическа 
програма - кулата Евромаст, мостът Еразъм, 
пристанището. Продължаване за делфт с 
разходка из старата част и хага с Двореца на 
мира за фотопауза и накрая пешеходен тур с 
Парламента и Кралския дворец. Настаняване 
в хотел в околностите на амстердам. нощувка.

7 ден  амСтЕрдам

Закуска. Отпътуване за амстердам - градът на 
диамантите или „Северната Венеция” с 460 
моста, прорязан от десетки канали. Туристическа 
програма: Кралския дворец (отвън), площад 
Дам, Новата Катедрала, Пазара на цветята, 
Квартала на червените фенери. По желание 
- разходка с корабче и посещение на Музея 
на Рембранд, Райксмузеум и Музея на Ван Гог 
(за музея Ван Гог ви препоръчваме да заявите 
вашето желание и платите при сключване на 
договора с цел избягване на големите опашки 
- входна такса 19 EUR+2 EUR такса резервация, 
аудиогид - 5 EUR, резервацията подлежи на 
препотвърждение според наличните места и 
свободни часове). нощувка.

8 ден  амСтЕрдам - дрЕЗдЕн

Закуска. Отпътуване за дрезден. Пристигане 
вечерта. Настаняване в хотел. нощувка.

9 ден  дрЕЗдЕн - Прага

Закуска. Начало на обиколката в историческата 
столица на провинция Саксония - дрезден. 
В годините на своето величие, по времето 
на династията Ветин, градът е един от 
най-красивите в Европа. По това време, 
разположеният на бреговете на р. Елба град, 
получава прозвището „Северната Флоренция“. 
Още в началото на XVIII в. бароковият град се 
прославя благодарение на прочутия дворец 
на своите владетели, изящния Цвингер, 
бароковата църква Фрауенкирхе, Земперовата 
опера, в която са поставяни редица премиери 
на Рихард Вагнер и Рихард Щраус и още 
много шедьоври на бароковата архитектура. 

Въпреки разрушенията, причинени през 
Втората световна война, днес, вследствие на 
редица мащабни проекти, градът е възвърнал 
своето великолепие. В 12.30 ч. - отпътуване за 
чехия и нейната столица Прага. Пристигане 
и настаняване в хотел. По желание срещу 
допълнително заплащане тур.програма в 
чешката столица с местен екскурзовод на 
български език, която включва трансфер с 
автобус до центъра на града и пешеходна 
обиколка - Храдчани, Карлов мост, Старе место, 
Кметството с астрономическия часовник Орлой, 
улица Целетна. Настаняване в хотел. нощувка. 

10 ден  Прага - братиСлава - 
Суботица

Закуска. Отпътуване за Словакия и нейната 
столица братислава. Пристигане и кратка 
разходка из центъра на словашката столица. 
Продължаване за Сърбия и град Суботица. 
Пристигане и настаняване в хотел. По желание 
и срещу допълнително заплащане вечеря в 
ресторанта на хотела. нощувка.

11 ден  Суботица - София
Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около 18.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

10 нощувки със закуски, от които 
1 - в околностите на Любляна в х-л 3*, 

1 - в Регенсбург в х-л 4*, 1 - в Люксембург 
в х-л 3*, 2 - в Брюксел в х-л 4*, 

2 - в Амстердам/околности в х-л 3*, 
1 - в Дрезден в х-л 3*, 1 - в Прага в х-л 4*, 

1 - в Суботица в х-л 3*
туристическа програма
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 18 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 90 лв.
дете до 18 г. с един възр. в двойна стая: 65 лв. 

3-ти възр.: 45 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

8 лв. над 65 г.: 16 лв., над 75 г.: 32 лв.
единична стая: 485 лв.

еднодневна екскурзия до Гент и Брюж: 
35 EUR при мин. 20 тур. /цената включва 

транспорт и водач, входните такси и 
разходката с корабче в Брюж се заплащат 

отделно извън цената на екскурзията 
и на място/

туристическа програма в Прага с местен 
екскурзовод на български език: 10 EUR при 

мин. 20 тур. /цената включва трансфер с 
автобус, беседа на местен екскурзовод на 
бълг. език, слушалки: 2 EUR се заплащат 

отделно и на място/
вечеря в ресторанта на хотела в Суботица: 

8 EUR при мин. 20 тур.
градска такса в хотелите: ~2-3 EUR на тур. 
на ден /заплаща се директно на рецепцията 

на хотела/
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датa на тръгване 
от 14 август до 21 август

8 дни / 7 нощувки
7 закуски

по маршрут
София - Любляна - Щутгарт - Фройденщат 

- Шварцвалд - Хоенцолерн - Тюбинген 
- Фрайбург - Колмар - Баден-Баден - 

Страсбург - Клагенфурт - София 

цена на турист в двойна стая

835 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 31.12.2019 г.:  60 лв.

Планината Шварцвалд е разположена 
в югозападната част на Германия (провинция 
Баден - Вюртемберг). Тя се простира от юг на 

север между Германия, Швейцария и Франция 
и е един от най-красивите и предпочитани 

туристически райони на Германия. 
Това е мястото, където се е родил часовникът 
с кукувицата и което носи името си от тъмния 

балдахин на вечнозелените гори. 
За да се запази природното богаство на 

района, той е превърнат в природен парк, 
който привлича многобройни любители на 

туристически и велосипедни маршрути, 
с красиви гледки към гъсти гори, чисти езера 

и самобитни стари сгради с историческо 
значение. С особена грижа там са съхранени 

културата и традициите на планинците...

1 ден  София - любляна

Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. „Св. Ал. 
Невски”. Транзитно пътуване през Сърбия и 
Хърватска. Вечерта - пристигане в любляна. 
Вечерна разходка из центъра на словенската 
столица. Настаняване в хотел в селището кран. 
нощувка. 

2 ден  щутгарт

Закуска. Отпътуване за германия и провинция 
баден - вюртемберг. Пристигане в щутгарт, 
главен град на Вюртемберг, от който произлиза 
едноименната династия, управлявала 
обединена Германия (императори Вилхем I и 
Вилхем II). Жителите на областта Вюртемберг 
са известни като „шваби”, за които са 
характерни пестеливостта и пристрастеността 
към домашния уют. Пешеходна обиколка в 
центъра на града: Новия и Стария дворец 
(отвън), Шилерплац, Катедралата и сградата на 
бившия Министерски съвет от времето, когато 
Вюртемберг е бил кралство. Настаняване в 
хотел. нощувка.

3 ден  щутгарт - фройдЕнщат

Закуска. Посещение на музея Мерцедес, 
открит на тържествена церемония през 2006 г. 
лично от германския канцлер Ангела Меркел, 
построен в чест на най-старата в света фабрика 

за автомобили, основана от Карл Бенц и Готлиб 
Даймлер. Изложени са над 75 исторически 
возила, както и първия от 1885 г. мотор и 
първия модел Мерцедес от 1902 г. Отпътуване 
за фройденщат. Разходка из центъра на 
очарователния град и главния площад, най-
големия в Германия (219х216 м), обграден с 
фантастични арки в ренесансов стил и красиви 
фонтани. Свободно време. Настаняване в хотел 
в едно от курортните селища в подножието на 
Шварцвалд. нощувка.

4 ден  замъка хоЕнцолЕрн - тюбингЕн

Закуска. Свободно време за почивка и 
разходка. По желание и срещу допълнително 
заплащане - екскурзия до замъка Хоенцолерн, 
считан за наследствена резиденция на един 
от най-старите и могъщи родове в Германия 
- династията на Хоенцолерните. Замъкът е 
построен на хълм, който се издига на 855 м 
надморска височина. От създаването си през ХI в.  
до днес замъкът е собственост на фамилията 
Хоенцолерн. През вековното си съществуване 
крепостта е разрушавана няколко пъти, след 
което е трябвало да бъде изграждана отново. 
Последното цялостно преустройство е от 
средата на XIX в., когато по заповед на Фридрих 
Вилхелм IV замъкът е изграден в модерния 
по онова време неоготически стил. Днес той 
е популярна туристическа атракция и музей, 
съхраняващ множество ценни предмети, 
свързани с историята на Германия и династията 
Хоенцолерн. Сред най-ценните артефакти, 
които се съхраняват в музея, са короната на 
император Вилхелм II и множество лични вещи 
на Фридрих Велики. Продължаване за селището 
тюбинген. Разходка из средновековния център 
на града с цветната суматоха и типична 
атмосфера на млад и космополитен студентски 
град. Многобройни кафенета, уютни винени 
таверни, специализирани магазини, ресторанти 
придават изключително специално усещане за 
града. Връщане в хотела. нощувка.

5 ден  фрайбург - колмар

Закуска. Свободно време за почивка и разходка. 
По желание и срещу допълнително заплащане 
- еднодневна екскурзия до фрайбург - вратата 
към южен Шварцвалд. Главната архитектурна 
атракция на града Катедралата, построената 
през XIII в. Но истинският притегателен център 
на Фрайбург са неговите пълни с живот улици 
и кафенета. Продължаване за франция и 
за китното градче колмар, което се слави с 

характерната елзаска архитектура на по-старите 
си квартали и с традициите в производството на 
вино и елзаската кухня. Посещение на високата 
над 70 метра готическа катедрала Св. Мартин и 
Доминиканската църква от XIII в. (разглеждане 
отвън). Разходка из калдъръмените улички 
на града и разглеждане на бюргерските къщи 
от Средновековието и Ренесанса с отлично 
запазен уникален вид. Акцент в панорамата са 
Адолфхаус, митницата и удивителната къща 
със стоте глави, поразяваща с фасадата си 
от човешки лица и маски. Връщане в хотела. 
нощувка.

6 ден  бадЕн-бадЕн - СтраСбург
Закуска. Свободно време за почивка и разходка. 
По желание и срещу допълнително заплащане  
- екскурзия до баден-баден и Страсбург. 
Отпътуване за баден - баден, първия и най-
луксозен курорт с лековити минерални извори 
в Германия, главен град на подобласт Баден. 
Разходка из парка, където се намира богато 
украсената Тринкхале и изворът с минерална 
вода. Минаване покрай казината, които до преди 
60 години са били салони за водни процедури. 
Влизане в Стария град и отиване до руините на 
римската баня и до модерната баня Каракала. 
Продължаване за франция и Страсбург - 
столица на провинция Елзас, ябълката на 
раздора между Германия и Франция, минавала 
в територията ту на едната, ту на другата страна. 
Пешеходен тур из старата част на Страсбург 
(UNESCO) - готическата Катедрала Нотр Дам, 
замъка на Руан. По желание - разходка с 
корабче по р. Ил, приток на р. Рейн, до сградата 
на Европейския парламент и Съвета на Европа. 
Връщане в хотела. нощувка. 

7 ден  клагЕнфурт

Закуска. Отпътуване за клагенфурт - столица 
на провинция Каринтия. Пристигане и вечерна 
разходка из Стария и Новия площад с фонтана 
на Дракона и паметника на Мария Терезия. 
Настаняване в хотел. нощувка.

8 ден  София

Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около полунощ.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

7 нощувки със закуски в хотели 3*, 
от които: 1 - в Кран, 1 - в Щутгарт, 

4 - в курортно селище в подножието на 
Шварцвалд, 1 - в Клагенфурт

туристическа програма в Любляна, 
Щутгарт, Фройденщат, Клагенфурт

 водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 160 лв.

3-ти възр.: 40 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR: 

10 лв., над 65 г.: 20 лв., над 75 г.: 40 лв. 
единична стая: 249 лв.

 4 вечери в хотела в курортното селище в 
Шварцвалд, 3-степенно меню: общо 145 лв., 

необходим мин. брой 25 тур.
курортна такса в хотела в Шварцвалд: 

2.60 EUR на тур. на ден /заплаща се директно 
на рецепцията/

екскурзия до Баден-Баден и Страсбург: 65 лв.
екскурзия до Фрайбург и Колмар: 59 лв.
екскурзия до замъка Хоенцолерн и 

Тюбинген: 47 лв.
 Забележка: доп. екскурзии са при мин. 

20 тур., цените им включват транспорт и 
водач, входните такси се заплащат отделно. 

Забележка: изисква се предварителна заявка и 
плащане на допълнителните екскурзии и вечерите 

при сключването на договора за пътуване.

гЕрмания - 
лятна ваканция в Шварцвалд
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ТА Мондел Травел /  202070

дати на тръгване 
от 25 юли до 02 август
от 29 юли до 06 август

9 дни / 8 нощувки
8 закуски

по маршрут
София - Загреб - Мюнхен - Инголщат - Нюрнберг 

- Бамберг - Франкфурт - Кобленц - Кьолн - 
долината на р. Рейн - Манхайм - Хайделберг - 

Боденско езеро - о-в Майнау - Баварски замъци 
- Мюнхен - Блед - Любляна - София

цена на турист в двойна стая

995 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 07.01.2020 г.:  60 лв.

1 ден  София - ЗагрЕб

Отпътуване в 07.00 ч. от София пл. „Св. Ал. 
Невски”. Транзитно пътуване през Сърбия. 
Пристигане в хърватската столица Загреб. 
Вечерна разходка из Стария град. Настаняване 
в хотел. нощувка.

2 ден  ЗагрЕб - мюнхЕн - инголщат

Закуска. Отпътуване рано сутринта за мюнхен 
- столицата и сърцето на провинция Бавария. 
Пристигане в късния следобед. Пешеходен тур 
из старата част на града - Площад Мариенплац, 
колоната на Дева Мария, сградата на старото 
и новото Кметство с часовника с танцуващите 
фигурки, църквата Св. Петър, църквата 
Фрауенкирхе, разходка по търговската улица 
Театинерщрасе. Продължаване за инголщат 
- втория по големина град в Горна Бавария. 
Наричан още градът на Илюминатите и 
на Франкенщайн, този областен център 
привлича все повече туристи от цял свят, 
заради вълнуващата си динамична атмосфера, 
множество културни забележителности и 
приветлив градски облик. Настаняване в хотел. 
нощувка.

3 ден  инголщат - нюрнбЕрг - 
бамбЕрг - франкфурт

Закуска. Отпътуване за нюрнберг - столицата 
на Франкония, един от най-красивите 
средновековни градове на Германия. 
Туристическа програма, включваща разходка 
по Кьонигщрасе, която отвежда до живописната 
стара част и главните площади на града, един 
от които е Хауптмаркт, известен с красивия 
готически фонтан и като мястото на най-
прославения коледен базар в Германия. 
Свободно време. Продължаване за бамберг 
- едно от бижутата на Франкония (UNESCO). 
Разглеждане на Катедралата Св. Петър и Св. 
Георги, Кметството. Пристигане във франкфурт 
- петия по големина град и финансовото сърце 
на Германия. Настаняване в хотел в района. 
нощувка.

4 ден  франкфурт - коблЕнц - кьолн

Закуска. Туристическа програма във франкфурт, 
включваща посещение на Стария град с 
Катедралата и къщата на Гьоте. Отпътуване 
за кьолн с попътна спирка в кобленц. Най-
панорамната гледка към Стария град е точката, 
където двете реки - Рейн и Мозел се сливат, 
известна като „ъгъла на Германия”, до която се 
издига и величествената статуя на Вилхем I.  
Пристигане в най-големия град в района на 
Рейн. Настаняване в хотел. нощувка.

5 ден  кьолн - долината на р. рЕйн 
манхайм

Закуска. Разглеждане на известната Кьолнска 
Катедрала (UNESCO). По желание, посещение на 
музея Лудвиг с една от най-големите колекции 
в света на Пикасо. Отпътуване за живописната 
долина на река Рейн, простираща се от Кобленц 
до Майнц. Следва прекрасна екскурзия с кораб 
по поречието на р. Рейн (продълж. ~2.45 ч.)  
с незабравими гледки към стръмни хълмове, 
покрити с лозя, прорязани от виещата се река, 
малки градчета, чиито имена са синоними на 
най-добрите немски вина. Тук ще откриете 
драматичната Лорелай, легендарната скала, от 
която сирена примамвала мъжете към тяхната 
гибел. Продължаване за Манхайм, разположен 
на точката, в която се сливат двете реки Мозел 
и Рейн. Самият град е по своему мрежа от 
пресичащи се улици без имена, само с букви. 
Настаняване в хотел. нощувка.

6 ден  манхайм - хайдЕлбЕрг - 
бодЕнСко ЕЗЕро - о-в майнау

Закуска. Отпътуване за хайделберг, известен с 
най-стария университет в Германия. Пристигане 
и начало на туристическата обиколка, която 
започва от Марктплац пред сградата на 
Кметството. Разглеждане на града, спасил 
се от въздушните атаки по време на Втората 
световна война и запазил непокътнати сгради 
от Средновековието и ранния Ренесанс. 
Посещение на замъка Хайделберг - една от 
най-красивите готическо-ренесансови сгради 
в Германия. Отпътуване за боденското езеро. 
Пристигане в красивото селище меерсбург, 
разположено на самото езеро Констанц (или 
Боденско езеро) с терасовидно разположени 
улици и средновековна атмосфера, а оттам с 

ферибот се отпътува за селището констанц и 
неговата готическа катедрала. Продължаване 
с автобус за майнау. Неслучайно Майнау, 
със своите прекрасни градини и колекция от 
пеперуди е известен като „Островът на цветята”. 
Настаняване в хотел в района. нощувка.

7 ден  баварСки Замъци - мюнхЕн
Закуска. Отпътуване за най-известните замъци 
на Бавария. Посещение на Замъка нойшванщайн 
- едно изключително стойностно, фантастично 
и романтично сътворение в неоготически стил, 
построено през 1886 г. e по нареждане на 
Лудвиг II Баварски, една негова вманиачена 
идея за творчество в двойни екземпляри, 
превърнала интериора на повечето зали в 
копия на сцени от опери на Вагнер. След това 
следват Замъците хоеншвангау (разглеждане 
отвън) и линдерхоф, фантастична сграда в 
стил барок - рококо, построена през 1870-74 г. 
от романтичния баварски владетел Лудвиг II. 
Интериорът е призрачен, но по-интересни са 
преди всичко градините, украсени със статуи, 
малки параклиси, фонтани, водни каскади. 
Продължаване за мюнхен. Настаняване в хотел. 
нощувка.

8 ден  мюнхЕн - блЕд - любляна
Закуска. Отпътуване за най-известния в 
Словения курорт блед - перлата на Алпийския 
регион заедно с изумрудено зеленото езеро. 
Разглеждане на средновековния замък Блед  
/XI в./, разположен на скала, надвесила се над 
езерото. Продължаване за любляна - разходка 
в центъра на града. Настаняване в хотел в 
района. нощувка.

9 ден  любляна - София
Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около полунощ.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

8 нощувки със закуски, от които: 
1 - в Загреб в х-л 3*, 1 - в Инголщат в х-л 4*, 

1 - във Франкфурт в х-л 3*, 1- в Кьолн 
в х-л 3*, 1 - в Манхайм в х-л 4*, 1 - в района на 
Боденско езеро в х-л 3*, 1 - в Мюнхен в х-л 3*, 

1 - в Любляна/околности в х-л 3*
такса за ферибот Меерсбург - Констанц

туристическа програма 
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 100 лв.

3-ти възр.: 35 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

9 лв., над 65 г.: 18 лв., над 75 г.: 36 лв. 
единична стая: 325 лв.

 корабче по р. Рейн: 20 EUR за група 
от мин. 20 тур.

градска такса в хотелите: ~1.50 - 2 EUR на тур. 
на ден, заплаща се директно на рецепцията

гЕрмания - 
долината на р. рЕйн и баварСкитЕ Замъци
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датa на тръгване 
от 17 август до 22 август

6 дни / 5 нощувки
5 закуски

по маршрут
София - Баварските алпи - Баварските 

замъци Линдерхоф - Хоеншвангау - 
Нойшванщайн - Боденско езеро - о-в Майнау 
- Мюнхен - езерото Химзее - Филах - София

цена на турист в двойна стая

659 лв.

1 ден  София - любляна

Отпътуване от София в 06.30 часа от пл. 
„Св. Ал. Невски”. Транзитно пътуване през 
Сърбия и Хърватия. Вечерта пристигане и 
настаняване в хотел в околностите на Любляна 
/по възможност, ако времето на пристигане 
позволява, вечерна разходка в центъра на 
словенската столица/. нощувка.

2 ден  баварСкитЕ алПи 
- „орловото гнЕЗдо на хитлЕр”

Закуска. 0тпътуване за германия/австрия. 
Пристигане в берхтесгаден - едно от 
селищата с най-красиво разположение в 
Баварските Алпи и района на Оберзалцберг, 
от което лъха привидно спокойствие въпреки 
зловещото му наследство на второ седалище 
на правителството на Третия райх. Хитлер, 
Химлер, Гьобелс и част от нацистката вихрушка 
оценяват това място и построяват домове тук. 
По желание се продължава с малък автобус 
по „някогашния частен път на Хитлер”, много 
дръзко и скъпо изпълнение покрай дефилето 
Шарицкехлалм, удивително ждрело между 
скалите, в края на което се намира платформа, 
от която асансьор ви изкачва на 124 м, за да 
пристигнете в Келщайнхаус (1834 м) - сграда, 
построена по волята на Хитлер, известна днес 
под името „Адлерхорст” (Орловото гнездо).
Забележка: изкачването се осъществява само 
при добри атмосферни условия. В случай че 
съоръженията не работят, се отива до езерото 
Кьонихзее. Настаняване в хотел в района на 
тиролските алпи/инсбрук. нощувка.

3 ден  баварСкитЕ Замъци 
- бодЕнСкото ЕЗЕро

Закуска. Екскурзия до най-известните замъци 
на Бавария. Първа спирка за посещение на 
замъка линдерхоф - фантастична сграда 
в стил барок-рококо, построена през 1870-
74 г. от романтичния баварски владетел 
Лудвиг II. Интериорът е призрачен, интерес 
представляват преди всичко градините, 
украсени със статуи, малки параклиси, фонтани, 
водни каскади. Продължаване за замъците 
хоеншвангау и нойшванщайн. Разглеждане 
(отвън) на замъка Хоеншвангау в неоготически 

стил, построен през 1833-37 г. върху останките 
на по-стар замък по заповед на Максимилиян 
II, който малко по-късно го приспособява в 
свой дом за живеене. Неговият син, бъдещият 
крал Лудвиг II, като младеж развива тук онази 
любов към романтизма, която по-късно ще се 
изрази в изграждането на грандиозни сгради. 
Посещение и на близкия замък нойшванщайн, 
много по-известен от поредишно посетения. 
Това е едно изключително стойностно, 
фантастично и романтично сътворение отново 
в неоготически стил, построено през 1886 г. по 
нареждане на Лудвиг II Баварски, една негова 
вманиачена идея, превърнала интериора на 
повечето зали в копия на сцени от опери на 
Вагнер. Продължаване за боденското езеро. 
Настаняване в хотел в района. нощувка.

4 ден  мЕЕрСбург - конСтанц 
- о-в майнау - мюнхЕн

 
Закуска. 0тпътуване за красивото селище 
меерсбург, разположено на самото езеро 
Констанц (или Боденско езеро) с терасовидно 
разположени улици и средновековна 
атмосфера, а оттам с ферибот за селището 
Констанц. Посещение на готическата 
катедрала. Продължаване с автобус за майнау. 
*По желание и срещу допълнително заплащане 
екскурзията може да се осъществи с корабче. 
Заради прекрасните си градини и колекция от 
пеперуди, Майнау е известен като „острова на 
цветята”. Отпътуване за мюнхен - столицата 
и сърцето на Бавария. Настаняване в хотел. 
нощувка.

5 ден  мюнхЕн 
- замъкът хЕрЕнхимЗЕЕ - филах

Закуска. Пешеходен тур из старата част на 
мюнхен - площад Мариенплац, колоната на 
Дева Мария, сградата на старото и новото 
Кметство с часовника с танцуващите фигурки, 
църквата Св. Петър, църквата Фрауенкирхе, 
разходка по търговската улица Театинерщрасе 
и накрая по халба бира в историческата 
бирария Хофбройхаус. Отпътуване за езерото 
Химзее, най-голямото в Бавария. По желание  
- отиване с корабче до най-големия в езерото 
остров херенинзел, на който е построен 
изключителният замък херенхимзее. Замъкът е 
плод на възхищението на Лудвиг II от двореца 
Версай, чието очевидно копие е: 23 зали, от 
които могат да се посетят 20, всичките тънещи 
в разкош, включително спалнята, цялата от 
злато, залата на огледалата и трапезарията. 
Продължаване за австрия. Пристигане вечерта 
във филах - вторият по големина град в област 
Каринтия и важен пътен възел, свързващ 
Австрия с Италия и Словения, разположен от 
„слънчевата страна на Алпите“ в изключително 
живописен планински район, богат на термални 
извори и кристално чисти алпийски езера. 
Настаняване в хотел.  нощувка.

6 ден  филах - София

Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около полунощ.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

5 нощувки със закуски, от които: 
1 - в Любляна/околности в х-л 3*, 1 - в района 

на Тиролските Алпи/Инсбрук в х-л 3*, 
1 - в района на Боденското езеро в х-л 3*, 

1 - в Мюнхен в х-л 3*, 1 - във Филах в х-л 4*
такса за ферибот Меерсбург - Констанц

туристическа програма
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 18 г. с 2-ма възр. в тройна стая: 80 лв.
дете до 18 г. с един възр. в двойна стая: 40 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 35 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR: 

7 лв., над 65 г.: 14 лв., над 75 г.: 28 лв. 
единична стая: 195 лв.

градска такса в хотелите: от 1.70 - 2 EUR 
на тур. на ден /заплаща се директно на 

рецепцията на хотелите/

гЕрмания - 
бавария и нЕйнитЕ Замъци
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дати на тръгване 
от 13 юли до 30 юли

от 15 юли до 01 август

18 дни / 17 нощувки
17 закуски

по маршрут
София - Любляна - Страсбург - Реймс - Кале - 
Фолкстоун - Лондон - Оксфорд - Стратфорд 
на Ейвън - Лийдс - Йорк - Глазгоу - Единбург 
- Карнриян - ферибот - Белфаст - Дъблин - 
Килдеър - Килкени - Уотърфорд - Рослеър 
- ферибот - Пемброук - Кардиф - Нюпорт/
Бристол - Стоунхендж - Уиндзор - Лондон - 

Кентърбъри - Фолкстоун - тунела под Ла Манша 
- Кале - Мец - Улм - Аугсбург - Загреб - София

цена на турист в двойна стая

2695 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 27.12.2019 г.:  150 лв.

1 ден  София - любляна

Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. „Св. 
Ал. Невски". Транзитно пътуване по маршрут 
Калотина - Ниш - Белград - Загреб - Любляна. 
Пристигане вечерта в словенската столица 
и кратка разходка из центъра на града. 
Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден  СтраСбург

Закуска. Отпътуване за Страсбург - столица 
на провинция Елзас. Късно пристигане и 
настаняване в хотел. Вечерна разходка из 
Стария град. нощувка.
 

3 ден  СтраСбург - рЕймС - калЕ - 
тунела под ла манШа - фолкСтоун 

- лондон

Закуска. Отпътуване за англия с попътна спирка 
за разглеждане на Катедралата в реймс, в 
която са коронясани всички френски крале. 
Пристигане в кале и минаване през тунела под 
ла манша на английския бряг при фолкстоун. 
Продължаване за лондон. Настаняване в хотел 
късно вечерта. нощувка.

4 ден  лондон - окСфорд 
- Стратфорд на Ейвън - лийдС

Закуска. Отпътуване към оксфорд - седалище 
на един от най-известните университети в 
света. Минаване покрай кулата Карфакс и 
посещение на църквата Архангел Михаил  
/XI в./, църквата Дева Мария /XIII в./ и на 
Катедралата. Продължаване към Стратфорд 
на Ейвън - родното място на Уилям Шекспир, 
където в туристическата програма са включени 
църквата Св. Троица, в която е неговия гроб и 
Харвард хаус. Отпътуване за лийдс с попътна 
спирка на замъка уорик. Настаняване в хотел в 
лийдс. нощувка.

5 ден  лийдС - йорк - глаЗгоу

Закуска. Отпътуване за йорк. Пристигане 
и пешеходна разходка по Шамбъл - най-
известната улица в йорк с многобройните 
си бутици и заведения, до Йоркската 
катедрала - най-големия средновековен храм 
в Британия. Начало на живописно пътуване 
през Националния парк Йоркшир Дейлс към 
старинните селца и очарованието на Езерната 
област. Продължаване по бреговете на езерото 
Уиндърмиър към Шотландия, преминаване 
през южната планинска област и пристигане в 
глазгоу. Настаняване в хотел. нощувка.

6 ден  глаЗгоу - Стърлинг 
- Единбург - глаЗгоу

Закуска. Отпътуване за местността Стърлинг 
и едноименния замък /XIII в./, който е сред 
най-известните забележителности в страната, 
свързан както с много исторически събития, 
така и с биографиите на редица кралски 
особи. Продължаване за шотландската столица 
Единбург. Обзорна автобусна обиколка с местен 
екскурзовод, включваща Принцес Стрийт, 
известната улица Кралската миля, двореца Холи 
Рууд (отвън), Единбургския замък. Свободно 
време и възможност за запознаване с процеса 
за производство на шотландската национална 
напитка в Уиски център или за посещение на 
някои от магазините за туид или карирани 
платове. Връщане в глазгоу. нощувка.

7 ден  глаЗгоу - карнриян - ферибот 
- бЕлфаСт - дъблин

Закуска. Кратка туристическа програма в 
най-големия град в Шотландия, включваща 
Глазгоуската катедрала, Кметството, площад 
Джордж Скуеър. Продължаване към 
пристанищния град карнриян. Качване на 
ферибот и отпътуване към Изумрудения остров 
Ирландия, широко известен с природната си 
красота, с традиционната си и съвременна 
музика и със своите пъбове и тъмна бира. 
Разглеждане на белфаст - столица на Северна 
Ирландия с местен екскурзовод. Туристическа 
програма в града, включваща Кметството, 
Кралския Университет и Катедралата. 
Продължаване на юг край дрогеда до дъблин. 
Настаняване в хотел. нощувка.

8 ден  дъблин

Закуска. Обзорна обиколка на града с 
местен екскурзовод и запознаване със 
забележителностите - минаване покрай 
средновековните стени, останките от времето 

ÔîëêñòîóíÓèíäçîð

Ñòðàòôîðä

Êàðíðèÿí
Ãëàçãîó

Êèëäåúð
Êèëêåíè

Óîòúðôîðä

Êàðäèô
Ñòîóíõåíäæ

Íþïîðò
Ïåìáðîóê Ëîíäîí

Éîðê
Ëèéäñ

Áåëôàñò

Åäèíáóðã

Äúáëèí

Îêñôîðä

ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß

ÈÐËÀÍÄÈß

ÑÅÂÅÐÍÀ ÈÐËÀÍÄÈß

Êåíòúðáúðè

А
Н

ГЛ
И

Я,
 Ш

ОТ
Л

А
Н

Д
И

Я,
 И

РЛ
А

Н
Д

И
Я 

и 
УЕ

Л
С

англия - Шотландия - ирландия - уЕлС
ПътЕШЕСтвиЕ до „края на СвЕта” в СтранитЕ на лЕгЕнди За Замъци, 
магьоСници, Пирати и малцово уиСки

йоркска катедрала
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на викингите, колежа Тринити, Ирландската 
банка и Парламента, катедралата Св. Патрик, 
пивоварната Гинес и Дъблинския замък  
/разглеждане отвън/. Свободно време за 
разходка по някоя от известните търговски 
улици Хенри или О`Конъл. Връщане в хотела. 
нощувка.

9 ден  дъблин - килдЕър - килкЕни - 
уотърфорд

Закуска. Първа спирка в Ирландската 
национална ферма за отглеждане на расови коне, 
разположена в покрайнините на град килдеър. 
Продължаване за красивото средновековното 
градче килкени с разглеждане отвън на древния 
замък /XII в./. Отпътуване следобед за старинните 
останки от замъка на древните ирландски крале 
на Мюнстър на скалата Кашел. Денят приключва 
в уотърфорд. Настаняване в хотел. нощувка.

10 ден  роСлЕър - ферибот - ПЕмброук 
- кардиф - нюПорт/бриСтол

Закуска. Ранно отпътуване за пристанището 
в рослеър и качване на ферибот за Пемброук 
в уелс. Продължаване за уелската столица 
кардиф. Туристическа програма, включваща 
минаване покрай комплекса Милениум Кардиф 
Армс Парк и посещение на историческия замък 
от времето на норманите. Продължаване за 
нюпорт/бристол. Настаняване в хотел. нощувка.

11 ден  СтоунхЕндж - уиндЗор 
- лондон

Закуска. Отпътуване за Стоунхендж и 
разглеждане на мистериозния каменен кръг 
(изисква се предварителна резервация). 
Продължаване за уиндзор. Посещение на 
замъка - резиденция на английската кралска 
фамилия. Пристигане в лондон вечерта. 
Настаняване в хотел. нощувка.

12 ден  лондон

Закуска. Начало на автобусна обзорна обиколка 
на лондон с местен екскурзовод (~3 ч.), 
включваща Катедралата Сейнт Пол, Тауър и 
Тауър Бридж, Трафалгарския площад с колоната 
на адмирал Нелсън, Уестминстърското абатство, 
Парламента и Елизабет Тауър, Оксфорд и 
Риджънт стрийт, Пикадили, Бъкингамския 
дворец и паметника на кралица Виктория, 
казармите на Кралската гвардия Даунинг 
Стрийт, Хайд парк. Следобед свободно време 
за посещение на Британския музей, Музея на 
Мадам Тюсо с восъчните фигури, Националната 
галерия. нощувка. 

13 ден  лондон

Закуска. Придружени от вашия водач, този ден 
се предвижда разходка с корабче по р. Темза 
до Гринуич с посещение на Обсерваторията и 
Нулевия меридиан, където туристите могат да 
си направят снимки, стъпили едновременно в 
западното и източното полукълбо. нощувка. 

14 ден  лондон

Закуска. Придружени от вашия водач, този 
ден се предвижда разходка покрай Уайт 
хол - синоним на политическия живот в 
столицата и до къщата № 10 на Даунинг стрийт 
- официалната резиденция на Министър 
- председателя, както и за посещение на 
крепостта Тауър - Лондонската кула с кралското 
съкровище, музея Виктория&Алберт, двореца 
Кенсингтън. нощувка.
Забележка: придвижването в лондон е с 
метро, с изключение на деня на провеждане на 
панорамната обиколка. 

15 ден  лондон - кЕнтърбъри - 
фолкСтоун - тунела под ла манШа 

- калЕ - мЕц

Закуска. Отпътуване за кентърбъри с 
разглеждане на Катедралата, чиито основи 
датират още от края на VI-ти вeк и в която е убит 
Томас Бекет и на останките от Кентърбърийското 
абатство - един от най-старите религиозни 
центрове в страната. Продължаване за 

фолкстоун и минаване през тунела под Ла 
Манша на френския бряг при кале. Пристигане 
късно вечерта в мец и кратка обзорна обиколка 
на града. Настаняване в хотел. нощувка. 

16 ден  улм - аугСбург

Закуска. Отпътуване за германия. Пристигане 
в улм. Разглеждане отвън на сградата на 
Кметството и посещение на Катедралата /най-
високата в света - 162 м/. Продължаване за 
аугсбург. Настаняване в хотел. нощувка. 

17 ден  аугСбург - ЗагрЕб

Закуска. Разглеждане в аугсбург на Фугерай - 
миниатюрен град в града, основан от фамилията 
Фугер през 1519 г. и на Кметството със златната 
зала. Отпътуване за Загреб. Пристигане вечерта. 
Настаняване в хотел. нощувка.

18 ден  ЗагрЕб - София

Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София след 19.00 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

17 нощувки със закуски в хотели в хотели 3*, 
от които 1 - в Любляна/околности, 

1 - в Страсбург, 5 - в Лондон, 1 - в Лийдс, 
2 - в Глазгоу, 2 - в Дъблин/околности, 

1 - в Уотърфорд, 1 - в Нюпорт/Бристол, 
1 - в Мец, 1 - в Аугсбург, 1 - в Загреб
такси на предвидените пътувания с 

ферибот според програмата и за минаването 
на тунела под Ла Манша

местен екскурзовод за обиколката на 
Лондон, Единбург, Белфаст и Дъблин
туристическа програма на бълг. език
водач-преводач от агенцията

Забележка: цените са калкулирани при курс 
1 GBP = 2.10 лв. При промяна на валутния 

курс, пакетната цена ще бъде преизчислена.
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35

намаление за:
дете до 12 г. с 2-ва възр. на доп. легло: 350 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 160 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR

25 лв., над 65 г.: 38 лв., над 70 г.: 50 лв.
единична стая: 1165 лв. 

посещение на Стоунхендж: 49 лв. 
/изисква се предварителна заявка и плащане 

с основния пакет, включва резервация на 
определен час на влизане и входна такса/
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Пикът на бЕлитЕ нощи в Санкт 
ПЕтЕрбург Е от СрЕдата на м. 
юни до СрЕдата на м. юли! 

ПобърЗайтЕ да СЕ ЗаПиШЕтЕ 
и да СЕ наСладитЕ на 
уникалния фЕномЕн! 

дата на тръгване 
от 28 юни до 11 юли

14 дни / 13 нощувки
13 закуски

по маршрут
София - Братислава - Краков - Варшава 

- Тракай - Вилнюс - Талин - ферибот - 
Хелзинки - Санкт Петербург - Рига - 

Варшава - Гьор - София

цена на турист в двойна стая

1795 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 18.12.2019 г.:  100 лв.

1 ден  София - братиСлава

Отпътуване в 06.30 ч. от София от пл. „Св. Ал. 
Невски” за Унгария по маршрут Калотина - Ниш 
- Белград - Братислава. Пристигане вечерта в 
братислава. Настаняване в хотел. нощувка. 

2 ден  братиСлава - краков

Закуска. Рано сутринта отпътуване за Полша. 
Пристигане следобед в краков, един от най-
красивите градове в Централна Европа и 
сред основните туристически атракции в 
Полша. Пешеходна разходка из Стария град 
(UNESCO) - централния площад, който през 
Средновековнието е бил най-големият в 
цяла Европа, църквата Дева Мария (отвън). 
Настаняване в хотел. нощувка. 

3 ден  краков - варШава

Закуска. Отпътуване за варшава. Пристигане 
и начало на туристическата програма в града 
- възстановен в своя оригинален стил от 
XVII-XVIII в. след мащабните разрушения по 
време на Втората световна война. Пешеходна 
обиколка из Стария град: живописния стар 
търговски площад, заобиколен от ренесансови 
и барокови фасади, Кралския дворец (отвън) 
- някога резиденция на полските крале, днес 
музей на изкуствата, площада с колоната на 
крал Сигизмунд III, кулите и средновековните 
стени, обграждащи някогашното сърце на 
града. Настаняване в хотел. нощувка. 

4 ден  варШава - тракай - вилнюС 

Закуска. Отпътуване за литва и нейната 
столица вилнюс. Попътна спирка за посещение 
на замъка Тракай, разположен сред водите 
на езеро, той е сред една от най-известните 
забележителности на Литва. Започнат от 
Кейтстут и завършен от един от най-могъщите 
князе на Литва Витолд Велики, замъкът винаги 
е играл важна роля в историята на страната. 
Пристигане в столицата вилнюс. Днес градът 
привлича туристи най-вече със своите 65 
църкви, издигнати през различни исторически 
периоди в различни стилове - от внушителната 
ажурена декорация на готическата църква 
Св. Ана до импозантния бароков стил на 
Вилнюската катедрала. За една от Вилнюските 
църкви Наполеон е казвал, че иска да я сложи 
на дланта си и да я отнесе в Париж. Настаняване 
в хотел. нощувка. 

5 ден  вилнюС - талин
Закуска. Начало на обиколката с местен 
екскурзовод: обширният исторически център 

(UNESCO), включващ булевард Гедиминас, 
Площадът с Катедралата, дворецът на Великите 
князе на Литва (отвън), Президентският 
дворец, Университетът от 1570 г., сградата на 
Парламента, църквите Св. Павел и Св. Ана, 
Кулата Гедиминас, хълмът с трите кръста. 
Отпътуване за Естония и пристигане вечерта 
в столицата талин, разположена на южните 
брегове на Финския залив. Настаняване в 
хотел. нощувка.

6 ден  талин

Закуска. Туристическа програма в талин - 
старинен град с типични тесни средновековни 
улички, кули, градски стени, готически църкви, 
занаятчийски работилници и резиденции от 
XIII до XVII в. Въпреки многократните обсади 
и честата смяна на владетели, историческият 
център е добре запазен и привлича много 
туристи. Старата част е съхранила характерния 
облик на Северноевропейски търговски град и 
е запазила атмосферата на отдавна отминали 
времена. Следобед свободно време. нощувка. 

7 ден  талин - ферибот - хЕлЗинки

Закуска. Рано сутринта отпътуване с ферибот 
за финландия (продълж. 2 ч.). Пристигане във 
финландската столица хелзинки. Обграден 
от три страни с вода, градът е изпъстрен с 
много зеленина и се издига над дълбок залив, 
разположен много близо до Русия, но в културно 
отношение напълно скандинавски. Основан 
по заповед на шведския крал Густав Ваза и 
все още познат на шведите като Хелзингфорс. 
Жителите на града са известни като едни от 
най-образованите, най-добре облечените, най-
добре нахранените и най-добре живеещите в 
света. По време на туристическата програма 
ще видите сградата на Финския парламент от 
розов финландски гранит, работно място на 
200-те членове на еднокамарния Парламент 
/40%, от който са жени/, Руската православна 
катедрала. Свободно време. Настаняване в 
хотел. нощувка.

8 ден  хЕлЗинки - Санкт ПЕтЕрбург

Закуска. Отпътуване за русия и за Санкт 
Петербург, старата столица на царете 
Романови. Няма много градове в света, които 
да съперничат на елегантността на Санкт 
Петербург. Когато Петър Велики основал града 
през 1703 г., той наел най-добрите архитекти, 
предприемачи и художници в Европа, за да 
го построят и декорират. Простиращ се на 100 
острова и свързан от повече от 600 моста, той 
често е наричан „Венеция на Севера”. Пристигане 
следобед и посещение на Исакиевия събор. 
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ПрибалтийСки рЕПублики и Санкт ПЕтЕрбург - 
СияниЕто на бЕлитЕ нощи!
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Предлагаме Ви разходка с корабче по р. Нева 
(~1 час), започваща от няколко места на бул. 
Невски проспект. От корабчето може да се 
насладите на забележителната архитектура на 
сградите, които се простират от двете страни 
на р. Нева и вливащите се в нея канали - най-
голямата православна църква Исакиевски 
Събор, Петропавловската крепост, Зимният 
дворец, Търговската палата и великолепната 
църква Възкресение Христово. Настаняване в 
хотел. нощувка. 

9 ден  Санкт ПЕтЕрбург - царСко СЕло

Закуска. По желание и срещу допълнително 
заплащане посещение на Екатеринин дворец 
в царско село (изисква се предварителна 
заявка при сключване на договора за пътуване 
и доплащане 42 EUR при мин. 20 тур., за деца 
до 12 г.: 29 EUR, което включва резервация, 
входна такса, беседа на местен екскурзовод и 
слушалки). Следва полудневна туристическа 
програма с местен екскурзовод, включваща 
историческия център (UNESCO) в различни 
стилове - от барок до неокласика, минаване 
покрай Крепостта Св. Петър и Павел, Джамията 
на татарите, Марсово поле с паметника на 
Суворов, фотопауза на един от мостовете на р. 
Нева. нощувка.

10 ден  Санкт ПЕтЕрбург - Ермитаж

Закуска. Посещение на известния музей 
Ермитаж (изисква се предварителна заявка при 
сключване на договора за пътуване, доплащане 
39 EUR при мин. 20 тур., за деца до 12 г.: 26 EUR, 
като макс. брой за една група е 25 тур., което 
включва входна такса за основното крило, 
слушалки и беседа на местен екскурзовод 
на бълг. език, с посещение и на Залата със 
скъпоценностите: 57 EUR, за деца до 12 г.: 37 EUR). 
Основан през 1764 г. от императрица Екатерина 
Велика, Ермитажът е един от най-старите и 
най-големи музеи в света. Думата Ермитаж 
идва от френски и означава уединение. Именно 
като място за уединение на царското семейство 
и неговите близки, е използвана сградата на 
Зимния дворец, където били поставени 225 
картини на известни европейски художници. От 
средата на XIX в. музеят е отворен за публиката, 
като днес Ермитажът съхранява над 3 милиона 
артефакта и най-богатата картинна колекция в 
света, включваща произведения на Леонардо 
да Винчи, Рафаело, Джорджоне, Караваджо, 
Тиеполо и много други бележити майстори 
на четката. След организирания тур можете 
да останете в Ермитажа за самостоятелно 
разглеждане, като в този случай, връщането ви 
в хотела ще бъде с градски транспорт. нощувка.

11 ден  Санкт ПЕтЕрбург 
- ПЕтродворЕц - рига

Закуска. Освобождаване на хотела. Екскурзия 
до Петродворец (изисква се предварителна 

заявка при сключване на договора за пътуване, 
доплащане 55 EUR при мин. 20 тур., за деца 
до 12 г.: 42 EUR, което включва входна такса 
за парка и двореца, беседа на екскурзовод на 
бълг. език). Петродворец е лятната резиденция 
на Петър Велики, намираща се на Финския 
залив на брега на Балтийско море, издигната 
по идея на самия Петър Велики, и разширяван 
в последствие от неговите наследници. Често 
пъти комплексът е наричан „руският Версай”, 
но според много от посетителите му, това 
сравнение е неправилно, защото по своя 
разкош и изящество Петродворец надминава 
своя френски съперник. Многобройните 176 
фонтана, прекрасни паркове с позлатени 
статуи на божества и митологични герои, 
богатият великолепно декориран интериор, 
го превръщат в най-блестящия за времето 
си дворцов комплекс. Отпътуване за латвия 
и нейната столица рига, важно пристанище 
на Балтийско море, разположено на устието 
на р. Даугава. Късно вечерта пристигане и 
настаняване в хотел. нощувка.

12 ден  рига - варШава
Закуска. Начало на обзорната туристическа 
обиколка на рига с местен екскурзовод: Стария 
град (UNESCO) с неговите романтични улички, 
представящи голямото разнообразие на 
архитектурни стилове: готически, ренесансов, 
бароков и романски и такива исторически 
забележителности, като Президентския 
дворец, Катедралата Св. Яков, църквата Св. 
Петър, сградата на Парламента, Паметника 
на свободата. Отпътуване за Полша и нейната 
столица варшава. Настаняване в хотел. 
Забележка: Възможност за прибиране със 
самолет от Варшава - при индивидуално 
заплащане на самолетен билет Варшава-София 
и трансфер до летището, като ще се приспаднат 
последните нереализирани нощувки. Моля, 
информирайте се в офиса на туристическата 
агенция при сключване на договора за 
туристически пакет. нощувка.

Забележка: Възможност за прибиране със 
самолет от Варшава - при индивидуално 
заплащане на самолетен билет Варшава 
- София и трансфер до летището, като ще 
се приспаднат последните нереализирани 
нощувки. Моля, информирайте се в офиса 
на туристическата агенция при сключване на 
договора за туристически пакет.

13 ден  варШава - гьор
Закуска. Отпътуване за гьор. Създаден през V в. 
пр.н.е. Гьор през вековете достига статут на едно 
от най-важните градски средища в пределите 
на Унгарското кралство. Разположението на 
града на пътя свързващ Виена с Будпеща 
предопределя неговото развитие. Днес той е 
най-големият град в северозападна Унгария 
и със своя добре запазен старинен център се 
е превърнал в привлекателна дестинация за 
много туристи. Пристигане и кратък вечерен 
тур. Настаняване в хотел. нощувка.

14 ден  гьор - София

ранна закуска или сух пакет. Отпътуване за 
българия. Пристигане в София около полунощ. 

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

13 нощувки със закуски, от които: 
1 - в Братислава в х-л 3*, 1 - в Краков в х-л 4*, 

2 - във Варшава в х-л 3*/4*, 1 - във Вилнюс 
в х-л 3*, 2 - в Талин в х-л 4*, 

1 - в околностите на Хелзинки в х-л 3*, 
3 - в Санкт Петербург в х-л 3*, 

1 - в Рига в х-л 4*, 1 - в Гьор в х-л 4*
местни екскурзоводи с превод на 

български език за полудневните обиколки на 
Талин, Рига, Вилнюс и Санкт Петербург 
фериботни такси Талин - Хелзинки

туристическа програма 
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за: 
дете до 18 год. с 2-ма възр. на доп. легло: 260 лв.
дете до 18 год. с 1 възр. в двойна стая: 110 лв.  

3-ти възр. на доп. легло: 100 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 30 000 EUR 

36 лв., над 65 г.: 67 лв., над 75 г.: 123 лв. 
единична стая: 845 лв.

при недостигнат мин. брой от 40 тур. 
и при записани не по-малко от 35 тур.: 90 лв.

такса подготовка на документи за 
безплатна електронна виза на пътуващ до 

област Санкт Петербург: 20 лв. (заплаща се с 
основния пакет) 

Забележка: изисква се предварителна 
заявка и плащане на допълнителните 

екскурзии при сключването на договора за 
пътуване.
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дата на тръгване 
от 01 май до 10 май

майСки ПраЗници

10 дни / 9 нощувки
9 закуски, 3 вечери

по маршрут
София - Загреб - Верона - Монако - Монте 

Карло - Ница - Кан - Барселона - Коста Брава/
Маресме - Сан Ремо - Лигурска Ривиера - 

Генуа - Лидо ди Йезоло - о-в Бурано - 
о-в Мурано - Венеция - София

цена на турист в двойна стая

 1075 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 31.12.2019 г.: 70 лв.

1 ден  София - ЗагрЕб

Отпътуване от София в 07.00 часа от пл. „Св. 
Ал. Невски”. Транзитно пътуване през Сърбия. 
Пристигане вечерта в Загреб. Пешеходна 
разходка из централния площад Бан Йелачич 
и старата част на хърватската столица. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

2 ден  вЕрона

Закуска. Отпътуване за италия. Пристигане 
във верона - „Вратата на Италия”. Начало на 
пешеходната обиколка - площад Бра, свързан 
с елегантната и живописна улица Мацини, 
древноримският амфитеатър Арена ди Верона, 
площад Ербe с колоритния пазар, площад дей 
Сеньори,  къщата на Жулиета. Настаняване в 
хотел. нощувка.
  

3 ден  монако - монтЕ карло - ница
 
Закуска. Отпътуване за френска ривиера. 
Посещение на княжество монако и неговата 
столица с екзотичната Ботаническа градина, 
Океанографския музей, Катедралата, Двореца 
на принц Рение. Разходката продължава към 
монте карло и най-прочутото в света игрално 
казино, превърнало се в синоним на хазарта. 
Панорамна автобусна обиколка по Промнад 
дез англе покрай Залива на ангелите в ница. 
Настаняване в хотел в едно от селищата на 
Лазурния бряг. нощувка.

4 ден  кан - коСта брава/ 
коСта дЕл марЕСмЕ

Закуска. Отпътуване за кан. Разходка по 
прочутия крайбрежен  булевард Ла Кроазет с 
Двореца на Международния филмов фестивал, 
Алеята на славата и луксозния хотел Карлтон. 
Продължаване за испания. Пристигане в 
едно от курортните селища на Испанската 
Ривиера /коста брава или коста дел маресме/, 

разположени до Барселона. Настаняване в 
хотел. вечеря. нощувка.

5 ден  барСЕлона - коСта брава/ 
коСта дЕл марЕСмЕ

Закуска. Отпътуване за барселона. Панорамна 
автобусна обиколка, включваща старото 
пристанище с паметника на Колумб, Ла 
Педрера (UNESCO), Ла Саграда Фамилия, парка 
Гуел (UNESCO) - творби на Гауди. Пешеходна 
разходка по известната улица Лас Рамблас, 
площад Реал и из Готическия квартал с 
Катедралата на Света Еулалия. Свободно време. 
Връщане в курорта. По желание фламенко шоу. 
вечеря. нощувка. 

6 ден  барСЕлона - коСта брава
/ коСта дЕл марЕСмЕ

Закуска. Отпътуване за барселона. 
Панорамна автобусна обиколка, включваща 
Националния дворец, хълма Монджуик с 
„Олимпийския пръстен” (Стадионът, Дворецът 
на спорта, сградата на Фондация Жоан 
Миро). Разглеждане по желание на музея на 
стадиона Ноу Камп и на най-големия в Европа 
Океанографски музей - Аквариума. Свободно 
време. Връщане в курорта. вечеря. нощувка.

7 ден  Сан рЕмо - лигурСка ривиЕра

Закуска. Отпътуване за италия. Пристигане 
и разходка в световно известния фестивален 
град Сан Ремо. Настаняване в хотел в района на 
лигурска ривиера. нощувка. 

8 ден  гЕнуа - лидо ди йЕЗоло
Закуска. Отпътуване за генуа - едно от най-
големите пристанища на Средиземно море, 
градът на Христофор Колумб. Туристическа 
програма: площад Ферари - сърцето на 
града, църквата Сан Матео, Катедралата Сан 
Лоренцо /престой 3 часа/. Продължаване за 
Венеция. Настаняване в италианския курорт на 
Адриатическо море - лидо ди йезоло. Вечерта 
пристигане и настаняване в хотел. нощувка.

9 ден  вЕнЕция - о-в бурано - 
о-в мурано

Закуска. Отпътуване от Пунта Сабиони с 
корабче (не е включено в пакетната цена) 
до венеция. Ще направите една прекрасна 
разходка до островите в лагуната. Първа спирка 
на живописния остров бурано с неговите 
колоритни къщи и прекрасни творения от 
дантела. Продължаване за остров мурано  
с посещение на стъкларска работилница 
и демонстрация, разкриваща тайните за 
производство на прочутото стъкло. Отпътуване 
за площада и базиликата Сан Марко, Двореца на 
Дожите, Моста на въздишките, моста Риалто с  
атрактивния пазар. Свободно време до 17.00 ч.  
Връщане в Пунта Сабиони. Продължаване за 
Словения. Настаняване в хотел. нощувка. 

10 ден  София

Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около 22.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

9 нощувки със закуски в хотели 3*, от които 
1 - в Загреб, 1 - в околностите на Верона, 

1 - на Френска ривиера, 3 - на Коста Брава/
Маресме, 1 - на Лигурска ривиера, 

1 - в Лидо ди Йезоло, 1 - в Словения
3 вечери

туристическа програма в определените 
градове и обекти по маршрута

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35

намаление за:
дете до 11.99 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 140 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 70 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 10 000 EUR 

10 лв., над 65 г.: 20 лв., над 75 г.: 40 лв. 
единична стая: 330 лв.

туристическа такса в хотелите: 0.49 - 1.50 EUR 
на тур. на ден (заплаща се на рецепцията)
билетите за корабчето във Венеция до 

пл. Сан Марко: 25 EUR (в двете посоки) 
+ доплащане за корабче до о-вите Мурано 

и Бурано: 10 EUR     допълнителните 
мероприятия, организирани на Коста Брава
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гърция - 
вЕликдЕн на йонийСкото крайбрЕжиЕ

дата на тръгване 
от 17 април до 20 април 

вЕликдЕн 

4 дни / 3 нощувки
3 закуски, Великденски обяд, 2 вечери

по маршрут
София - Превеза - о-в Лефкада 

- о-в Кефалония - о-в Итака - о-в Меганиси - 
о-в Скорпиос - Превеза - Йоанина - София

цена на турист в двойна стая

495 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 28.02.2020 г.: 25 лв.

отстъпка при пътуване със собствен 
транспорт: 80 лв.

круиЗ до лефкада, кефалония, 
итака, меганиси, Скорпиос - 

островите на божествата  

1 ден  София - ПрЕвЕЗа

Отпътуване в 07.00 ч. от пл. „Св. Ал. Невски” 
в София за гърция. Преминаване на ГКПП 
Кулата и продължаване в посока игуменица. 
Пристигане в Превеза - столица на префектура 
Превеза в административната област Епир. 
Разходка из центъра и по крайбрежната 
улица. Настаняване в Daluz Boutique Hotel 4*  
(www.daluzboutiquehotel.gr). вечеря на шведска 
маса. нощувка. 
 

2 ден  круиз йонийСки оСтрови 
лЕфкада - итака - кЕфалония

Закуска. Свободно време или по желание 
еднодневен круиз до трите острова лефкада 
- итака - кефалония. Отпътуване с автобус 
за остров лефкада - четвъртия по големина 
от седемте Йонийски острови. Бели скали, 
отразяващи се в кристално чиста морска вода, 
вероятно тази гледка е впечатлила първите 
заселници на острова и ги е накарала да му 
дадат името - Белият остров. Въпреки че 
красотите на Лефкада са го превърнали в 
един от най-посещаваните от туристи острови, 
той все още впечатлява със своята девствена 
природа, старинни църкви, вятърни и водни 
мелници. Географски погледнато Лефкада 
всъщност не е остров, но през V в. пр. Хр. 
обитателите му прокопават канал, който да ги 
отдели от останалата част на Гърция. На път 
за известния и живописен курорт нидри се 
минава през едноименната столица на острова 
по главната улица с многобройни магазинчета и 
кафенета. Пристигане в нидри. Оттам с корабче 
се продължава за най-западната част на о-в 
Лефкада. Тя се характеризира с високи отсечени 
скали, тук се намират едни от най-хубавите 
плажове в Гърция. Предвидено е време за плаж 

(при добри метеорологични условия) на Порто 
Кацики или Егремни, незабравима е и гледката 
към нос Бялата скала, от който произлиза името 
на о-в Лефкада (Белият остров). Продължаване 
за о-в кефалония - най-големия от групата на 
Йонийските острови. Най-вероятно е наречен 
така от името на красивия бог Цефал, един от 
синовете на бог Хермес и нимфата Херса. Това е 
остров с красиви пейзажи и чисто бели пясъчни 
плажове, станал още по-известен с филма 
„Мандолината на капитан Корели”. Акостиране 
на пристанището фискардо и свободно време 
за разходка и за обяд на местни деликатеси в 
таверните по брега. Отпътуване за остров итака. 
Легендата разказва, че Итака е получил името 
си от първия заселник Итакус, един от синовете 
на бога на морето Посейдон, но най-вече е 
известен като родното място на хитроумния 
Одисей, който след цели 10 години лутане в 
Средиземно море, успява да се пребори с волята 
на Боговете и да се добере до дома си. Спирка 
до един от най-красивите плажове на острова с 
името „Златни пясъци” и възможност при хубаво 
време за гмуркане и плуване. След това круизът 
продължава към малките сателитни островчета 
меганиси и Скорпиос. Кратка спирка в залива 
на о-в меганиси за фотопауза и за да бъде 
разказана историята за втората по големина 
пещера в Гърция Папаниколис, използвана 
като скривалище на подводница по време на 
Втората световна война и продължаване за 
следващи запечатващи гледки и снимки към 
остров Скорпиос, необитаем остров, превърнат 
в малък частен рай от гръцкия корабен магнат 
Аристотелис Онасис, на който той се венчава 
за съпругата си Жаклин Кенеди. Но тук има и 
малък плаж, който носи името на Мария Калас и 
който напомня за предишната му бурна връзка 
с оперната примадона. Връщане в Нидри на 

остров Лефкада и продължаване с автобуса за 
хотела. вечеря на шведска маса. Посещение на 
църковна служба. нощувка. 

3 ден  вЕликдЕн
ПрЕвЕЗа - Парга

Закуска. Отпътуване за крайбрежния 
гръцки град Парга - перлата на градовете на 
континентална Гърция и живописния Епир. Това 
е идеално място за почивка заради прекрасните 
плажове, заливи и малки островчета. Следва 
разходка из Парга - известна с традиционните 
си тесни улички, както и с живописните и 
амфитеатрално разположени къщи във 
венециански стил. Тук на висок скалист хълм, 
на най-високата част на града се намира 
Венецианска крепост в типично средновековен 
стил и с прекрасна гледка към града и залива. 
Връщане в хотела. великденски обяд с 
традиционно чеверме и музика. нощувка. 

4 ден  ПрЕвЕЗа - йоанина - София
Закуска. Отпътуване за селището йоанина. 
Разходка из центъра на града, живописно 
разположен на бреговете на езерото Памвотис 
и продължаване за България. Пристигане в 
София вечерта.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус 

3 нощувки със закуски в Daluz Boutique 
Hotel 4* в Превеза

2 вечери  Великденски обяд с музика
тур. програма - посещение на Парга и 

Йоанина, разходка в центъра на Превеза
мед. застраховка с покритие 5 000 EUR

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 9.99 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 150 лв.

3-ти възр. на доп.легло: 85 лв.

доплащания за:
единична стая: 195 лв.

курортна такса: 3 EUR на стая на ден 
(заплаща се директно на рецепцията на х-ла)
целодневен круиз Лефкада - Кефалония - 

Итака - Меганиси - Скорпиос: 
35 ЕUR без обяд, за деца до 12 г.: 18 EUR и 

39 ЕUR с обяд, за деца до 12 г.: 20 EUR 
(цената вкл. круизно пътуване и трансфер 
с автобус от х-ла до пристанище Нидри и 

обратно, заплаща се на място на водача на 
групата; мин. брой тур.: 20)
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СЕвЕрна макЕдония и СЕвЕрна гърция - Сбъдната мЕчта и 
нЕдовърШЕна иСтория! Програма За ПочивнитЕ дни За 3-ти март!
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дата на тръгване 
от 29 февруари до 03 март

4 дни / 3 нощувки
3 закуски, 2 вечери

дегустация на 5 марки вина във 
винарска изба Тиквш

по маршрут
София - Кавадарци - Битоля - Прилеп - Крушево 

- Кастория - Лутраки Позар - Солун - София

цена на турист в двойна стая

337 лв.

1 ден  София - кавадарци - битоля

Отпътуване от София в 07.00 ч. от пл. „Св. Ал. 
Невски“ по маршрут Благоевград - Сандански 
- Петрич - ГКПП Златарево - Битоля. Попътна 
спирка в кавадарци - град на виното и 
домашната жълта гроздова ракия. Дегустация 
на 5 марки вина във винарска изба Тиквеш, 
най-голямата на Балканския полуостров. 
Продължаване за битоля - втори по големина 
град в Северна Македония, разположен 
в южната част на долината Пелагония, 
заобиколен от планините Баба (Пелистер) и 
Нидже, където преминава и буйната планинска 
река Драгор. Основан от Филип II Македонски, 
той и е един от най-старите градове. Името 
на града произхожда от старославянската 
дума Orbitel, означаваща обител (манастир), 
заради многобройните манастири и църкви. 
С годините, когато се забравя значението 
на думата, „о“-то отпада и така се стига до 
днешна Битоля. В периода 1016-1018 г. Битоля 
е столица на България. Впечатляващи в града 
са няколкото църкви, както и паметници от 
османския период. Битоля е сред градовете, 
които са пример за мирното съжителстване 
на различните религиозни групи. Кратка 
пешеходна разходка: католическата църква 
Св. Богородица, Бялата джамия, строена от 
прочутия майстор Синан, храма Св. Димитър 
Мироточиви Чудотворец, Часовниковата кула 
(Саат кула) - символ на града, старата чаршия 
(безистена). Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка. 

2 ден  битоля - ПрилЕП - круШЕво - 
битоля

Закуска. Свободно време или еднодневна 
екскурзия по желание и срещу допълнително 
заплащане. Отпътуване за Прилеп - 
четвъртият по големина град в Република 
Северна Македония. Наричан е още Градът на 
Марковите кули, защото се намира в близост 
до впечатляваща средновековна крепост - 
цитадела на легендарния герой Крали Марко. 
Прилеп е известен и като градът на тютюна, 
тъй като в този район тютюнопроизводството 
е основен отрасъл. В града се намира и 
уникалният за Балканите Институт по тютюна, 
със специализиран музей. Прилеп е мястото, 

където се произвежда една от най-хубавите 
македонски марки бири. Тук се добива и най-
качественият бял мрамор в страната. Градът е 
основан върху руините на древния град Стибера. 
Следва пешеходна разходка: старата градска 
чаршия с часовниковата кула, паметника на 
Александър Македонски. Според местните 
предания, именно тук през 1014 г. цар Самуил 
посреща ослепените си войници след битката 
при с.Ключ, получава сърдечен удар и умира. 
Продължаване за крушево - малък планински 
град в подножието на Бушева планина. 
Разположен на 1350 м надморска височина, той 
е най-високият град на Балканския полуостров 
и най-известният зимен курорт в страната. 
Богат на култура и традиции, Крушево е 
невероятна дестинация както за почивка, 
така и за забавления. Градът е построен 
амфитеатрално. Къщите и сградите са в 
традиционен крушевски стил, като по-голямата 
част от тях са запазeни в автентичния им вид. 
Многобройните тесни калдъръмени улички се 
наричат „сукаци“ и водят до сърцето на града. 
Там се намира чаршията, на която се помещават 
дюкяни, кафенета и ресторанти. По желание 
- да опитаме невероятната македонска скара, 
както и неповторимия асортимент на вина от 
лозарските региони на Тетово, Кичево, Охрид, 
Прилеп, Битоля и Преспа. Топено сирене на 
дъска, крушевско гърне, тавче на гравче и айвар 
и още известният крушевски локум с орехи и 
крушевските целувки... Ако времето позволява 
разходка до манастира Св. Преображение, 
който се намира в местността Ручало, на повече 
от 1700 м надморска височина. Разрушен 
през ХIX век и възобновен отново през 1986 г., 
манастирът е известен най-вече с това, че се 
смята за втори дом на популярния македонски 
певец Тоше Проески. На връщане фото пауза на 
Мечкин камен - мястото, на което се е провела 
решаваща битка за изхода на Илинденско 
Преображенското въстание. Връщане в хотела 
в битоля. Празнична вечеря с жива музика. 
нощувка. 

3 ден  битоля - каСтория 
- лутраки ПоЗар

Закуска. Отпътуване за кастория - град 
в северозападната част на Егейска 
Македония, Гърция. Известен е с красивото 
си местоположение - на полуостров в 
Костурското езеро т. н. Орестиада, на 702 
м надморска височина и като център на 
кожухарството от византийско време и до 
днес. Неслучайно името му произлиза от 
гръцката дума κάστορας (касторас, „бобър“). 
При пристигането - пешеходна разходка в 
центъра на града. Някога в Кастория е имало 
72 византийски и средновековни църкви, от 
които 54 са запазени и приблизително 140 
големи къщи - всички архитектурни шедьоври 

от XVII и XVIII век, построени от камък и 
дърво - пример за архитектурата на късния 
византийски период. По желание разглеждане 
на Музея на византийската история, който е 
разположен на площад Дексаменис, манастира 
Панагия Мавриотиса, който се намира на 
края на полуострова. По средата на южното 
крайбрежие е каменният площад Долцо, който 
е центърът на прочутия карнавал на града - 
Рагуцария. Интерес представлява и Акрополът 
на византийската крепост на Кастория - много 
близо до стените и до двете кули се издига 
един от най-важните византийски паметници 
- храмът Панагия Кубелидики. Следобед 
отпътуване за лутраки Позар, простиращ на 
7.2 хектара в красива местност. Това е земя на 
изобилие и естествена хармония. Тази уникална 
местност съчетава в себе си необуздаността и 
величието на природата: дефиле от скалисти 
планини, където тече река Топлица, която по 
пътя си образува малки водопади и плитки 
речни корита. Съчетанието от природната 
красота и целебните свойства на минералните 
извори в района, правят Лутраки един от 
най-популярните балнеоложки курорти в 
Гърция. Настаняване в хотел. Свободно време 
за разходка и посещение на естествения спа 
център в района. На площ от около 70 кв.м, 
шест лечебни извора се срещат, за да създадат 
река с приказно красиви водопади. Половината 
от реката е студена, а другата  половина е с 
температура от 37˚ - феномен, който не се 
среща на друго място. нощувка. 

4 ден  лутраки ПоЗар - Солун - 
София

Закуска. Отпътуване за Солун. Пристигане и 
кратка автобусна обиколка: крайбрежният 
булевард на Победата и прочутата Солунска 
митница, Бялата кула - символ на Солун, 
построена от Сюлейман Великолепни и 
служила през вековете като отбранителна кула 
и затвор, днес музей, паметникът на Александър 
Македонски - един от най-великите пълководци 
в историята, крепостта Ептапиргио - най-добре 
запазената част от крепостните стени на Солун, 
църквата Св. Димитър, в която се съхраняват 
мощите на светеца, Ротондата Св. Георги, 
Арката на император Галерий. Пешеходна 
разходка през площад Венизелос и главния 
площад Аристотел, на който са разположени 
най-известните солунски хотели, множество 
магазини и приятни кафенета. Свободно време 
за самостоятелно разглеждане, шопинг или 
обяд. Продължаване за българия. Пристигане 
в София вечерта.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус 

3 нощувки със закуски в хотели 4*, 
от които: 2 - в Битоля, 1 - в Лутраки Позар 

2 вечери, от които 1 - с жива музика в Битоля
тур. програма - посещение на Битоля, 

Кастория, Солун, разходка в Лутраки Позар
дегустация на 5 марки вина във винарска 

изба Тиквеш
мед. застраховка с покритие 5 000 EUR

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35

намаления за:
дете до 11.99 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 100 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 45 лв.

доплащания за:
единична стая: 75 лв.

еднодневна екскурзия до Прилеп и 
Крушево: 39 лв. при мин. 20 тур. (заплаща се 
с основния пакет, цената включва транспорт 
и водач, входните такси се плащат отделно и 

на място)
мед. застраховка на тур. над 65 г.: 4 лв., 

над 75 г.: 12 лв.
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ЕгЕйСка турция - 
ПрикаЗка За античноСтта

дата на тръгване 
от 03 октомври до 10 октомври

8 дни / 7 нощувки
7 закуски, 7 вечери

по маршрут
София - Чанаккале - Айвалък - Бергама - 

Пергамон - Асклепион - Кушадасъ - Приен 
- Милет - Дидим - Бодрум - Кушадасъ 

- Хиераполис - Памуккале - Ефес - Троя - 
Чанаккале - Одрин- София

цена на турист в двойна стая

765 лв.

1 ден  София - чанаккалЕ - айвалък

Отпътуване в 06.00 ч. от София от пл. „Св. Ал. 
Невски“ за айвалък. Преминаване с ферибот 
през дарданелите. Пристигане вечерта в един 
от най-зелените курорти в Турция, сгушен сред 
маслинови дръвчета край кристалните води 
на Егейско море. Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

2 ден  айвалък - бЕргама - 
ПЕргамон - аСклЕПион - куШадаСъ

Закуска. Отпътуване за околностите на 
град бергама, където лежат останките 
на някогашния велик древногръцки град 
Пергамон - столица на едноименно царство по 
време на елинистичния период. Той е известен 
с частично възстановения дворец на император 
Траян, с Олтара на Зевс, считан за едно от най-
святите места за преклоние в античния свят, 
който през XIX в. е преместен в Берлин, голям 
античен театър с капацитет от 10 000 места и 
Атенеумът - една от най-прочутите библиотеки 
на античността. Разглеждане на асклепион 
- светилище посветено на бога лечител 
Асклепий. Огромната площ на комплекса е 
била заемана от храм посветен на Асклепий, 
многобройни бани, библиотека и театър, който 
се използва и до днес и прочут с отличната си 
акустика. Продължаване за кушадасъ - един от 
най-известните турски курорти. Настаняване в 
хотел. вечеря. нощувка. 

3 ден  ПриЕн - милЕт - дидим - 
бодрум

Закуска. Отпътуване за Приен - античен гръцки 
град, живописно разположен по склоновете на 
Самсун Да. В древността Приен е бил важно 
пристанище, чиято площ се простирала на тераси 
от бреговете на Средиземно море до 380 м  
надморска височина. Днес Приен се намира 
далече от морето, но остават множество 
паметници на гръцката архитектура и изкуство. 
Посещение на останките на храма на Атина и 
на античния театър. Продължаване за милет 
- древногръцки град в Западна Анатолия, 
създаден близо до устието на р Меандър. 
Останките на града напомнят за редица 
цивилизации, които са живяли по тези места 
преди гърците. Милет обаче достига своят 
разцвет през първата половина на VI в. пр. Хр., 
когато е считан за един от най-богатите в цяла 
Йонийска Гърция. Днес интерес представлявят 
останките от класическия период, включващи 
античен театър, храмове и така наречената 
Йонийска Стоа. Следваща спирка в дидим или 
древният град Дидима. Посещение на храма на 
Аполон. Настаняване в хотел в курорта Бодрум 
- красив пристанищен град в Егейския район 
на Турция, посещаван от множество туристи 
заради античното си минало, когато е бил 
известен под името Халикарнас, както и заради 
природните си дадености. вечеря. нощувка.

4 ден  бодрум - куШадаСъ
 
Закуска. Посещение на крепостта Св. Петър, 
строена от кръстоносците през XV в. и на храма 
на Мавзол, считан за едно от седемте чудеса на 
Античния Свят, известен и като Халикарнаския 
мавзолей. Отпътуване за кушадасъ. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

5 ден  куШадаСъ - хиЕраПолиС - 
ПамуккалЕ - куШадаСъ

Закуска. Отпътуване за хиераполис - древен 
гръцки град известен още в античността с 
топлите си извори и големите терми създадено 
в града още през II в. пр. хр. Водите на града 
са се използвали и за боядисване на вълна, 
което в последствие спомага за развитието на 
града и налагането му, като важен търговски 
център в района. Забогатяването на жителите 
на полиса пък води до създаването на редица 
впечатляващи обществени сгради, чийто 
останки могат да се видят и днес. Тук ще 
посетим и ослепително белите травертинови 
каскади на Памуккале, които природата е 
изваяла с майсторска ръка. Връщане в хотела в 
кушадасъ. вечеря. нощувка.

6 ден  куШадаСъ - ЕфЕС - куШадаСъ

Закуска. Отпътуване за Ефес, най-добре 
запазеният гръцки полис на територията 
на западна Анатолия, където интерес 
представляват многобройните паметници на 

античната архитектура, като сред тях изпъкват 
отлично запазената фасада на Ефеската 
библиотека, Театърът, гробницата на Св. Йоан 
и др. Тук може да се види и каменната колона, 
която е останала като единствен печален 
спомен за опожарения от Херострат храм на 
Артемида, някога считан за едно от седемте 
чудеса на античния свят. Спирка на дома на 
Дева Мария и базиликата Св. Йоан. Посещение 
на археологическия музей на Ефес, храма на 
Артемида, джамията Иса бей, гроба на Св. 
Йоан. Връщане в хотела в кушадасъ. вечеря. 
нощувка.

7 ден  троя - чанаккалЕ
Закуска. Отпътуване за легендарната троя, 
чието величие и гибел са възпяти от Омир. 
Пристигане и посещение на археологическия 
комплекс на Троя. Продължаване за чанаккале. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

8 ден  одрин - София
Закуска. Отпътуване за българия. Преминаване 
с ферибот през дарданелите. Попътна спирка за 
кратка почивка и разходка в одрин. Пристигане 
в София вечерта.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус 

фериботни такси за преминаване на 
Дарданелите

7 нощувки със закуски, от които: 
1 - в Айвалък в х-л 3*/4*,  

4 - в Кушадасъ в х-л 4*, 1 - в Бодрум в х-л 4*, 
1 - в Чанаккале в х-л 4* 

7 вечери
мед. застраховка с покритие за тур. до 65 г. 

10 000 EUR
туристическа програма на бълг. език

местни екскурзоводи
водач-преводач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 150 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 35 лв.

доплащания за:
единична стая: 265 лв.

мед. застраховка за тур. над 65 г.: 10 лв, 
над 75 г.: 30 лв.

за недостигнат мин. брой от 40 тур., 
но не по-малко от 30 тур.: 75 лв.
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дата на тръгване 
от 17 април до 20 април 

вЕликдЕн
 oт 22 май до 25 май 
майСки ПраЗници 

от 19 септември до 22 септември 
СЕПтЕмврийСки ПраЗници

4 дни / 3 нощувки
3 закуски, 3 вечери

по маршрут
София - Елбасан - Дуръс - Тирана - Круя - 

манастира Арденица - Берат - Дуръс 
- Охрид - София

цени на турист в двойна стая

 17 април: 319 лв.

 22 май: 369 лв.

 19 септември: 357 лв.

отстъпка при пътуване със собствен 
транспорт: 80 лв.

добре дошли в албания! 
Албания е разположена на 

стратегическо място на Балканския 
полуостров, на важен кръстопът, водещ 
от Северна Италия до Константинопол, 

столицата на света по времето на 
Византийската империя, 

а по-късно Истанбул. По тази причина 
множество завоеватели са минали по 
тези земи, оставайки следи от своята 
култура, които са видими и до днес. 

В сърцето на Средиземно море, 
на Адриатическо и Йонийско море, 

Албания се превръща в еднa от най-
интересните дестинации в света. Все 
още непокътната от глобализацията, 
туристите ще бъдат вдъхновени от 
невероятна смесица от култури и 

цивилизации, което прави тази страна 
уникално място за посещение. 

1 ден  София - ЕлбаСан - дуръС

Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. „Св. Ал. 
Невски”. Транзитно пътуване през Македония. 
На път за тирана ще чуете легенда за град 
Елбасан. Римляните го наричали Masio Scampa 
(„остър планински връх” на древен илирийски 
език) заради кулите, които били построени над 
крепостните стени. Предвижда се кратка спирка 
за разходка в центъра на града. Пристигане 
вечерта и настаняване в х-л FAFA PREMIUM - 4* 
(www.fafa.al/web/fafapremium/) в курортния 
град дуръс. вечеря. нощувка.

2 ден  дуръС - тирана - круя - дуръС

Закуска. Екскурзия по желание и срещу 
допълнително заплащане, включваща 
туристическа обиколка на тирана и град 
круя. Отпътуване за круя - родното място на 
националния герой Скендербег и посещение 
на Цитаделата Скендербег - едно от най-
забележителните съкровища в Албания. По 
желание посещение на Етнографския музей. 
Продължаване за тирана. Столицата на Албания 
предлага интересна смесица от съвременна 
архитектура и исторически паметници. 
Разходка из площад Скендербег - сърцето на 
града. Интерес представляват: паметникът 
на националния герой на Албания Герг 
Кастриоти Скендербег, Джамията на Етем бей, 
Часовниковата кула, Дворецът на културата и 
Националният исторически музей. На връщане 
към хотела спирка за разходка в центъра на 
дуръс, в който се открояват Амфитеатърът  
(II в.), Венецианската кула и старите римски 
бани. Връщане в хотела. вечеря. нощувка.

3 ден  дуръС - ардЕница - бЕрат 
- дуръС

Закуска. Екскурзия по желание и срещу 
допълнително заплащане до манастира 
арденица и град берат. Отпътуване за 
манастира Рождество Богородично в 
арденица, за да запалим свещичка за здраве. 
Светата обител е съхранила духа на велико 
и достойно минало. Главният манастирски 
храм е изписан от известните иконописци от 
Корча братята Константин и Анастас Зограф 
през 1744 г. Продължаване за берат (UNESCO) 
- „градът на хилядите прозорци”, който със 
своето живописно разположение със своята 

идентичност и култулно наследство е един 
от най-интересните градове в Албания. 
Посещение на крепостта и на някои от старите 
джамии и църкви. Връщане в хотела в дуръс. 
вечеря. нощувка.

4  ден  тирана - охрид - София

Закуска. Отпътуване за българия с кратка 
спирка за разходка (прошетка на македонски) 
и за кафе пауза в охрид. Пристигане в София 
около 23.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

3 нощувки със закуски в 
хотел FAFA PREMIUM 4* 

3 вечери, едната вечеря с музика - само за 
Великденската програма
входна такса за Албания

разходка в Елбасан и „прошетка” в Охрид
мед. застраховка с покритие 5 000 EUR

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35

намаления за:
дете до 04.99 г. с 2-ма възр. в стая: 155 лв.
дете от 06-11.99 г. с 2-ма възр. в стая: 75 лв.

доплащания за:
единична стая: за дата 17.04.: 75 лв.

за дати 22.05. и 19. 09.: 115 лв.
екскурзия до Тирана и Круя: 15 EUR 

при мин. 25 тур.
екскурзия до манастира Арденица 

и Берат: 20 EUR при мин. 25 тур. 
 (в цените е включен транспорт, входните 

такси се заплащат отделно и на място). 
Забележка: изисква се предварителна 

резервация и плащане с основния пакет.

албания - 
блиЗка и нЕПоЗната
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дата на тръгване 
от 14 октомври до 18 октомври

5 дни / 4 нощувки
4 закуски, 4 вечери

по маршрут
София - Поградец - Елбасан - Тирана - Дуръс - 
Круя - Арденица - Берат - Вльора - Гирокастро 

- Бутринт - Саранда - София

цена на турист в двойна стая

 410 лв.

1 ден  София - ПодградЕц

Отпътуване от София в 07.00 ч. от пл. „Св. Ал. 
Невски”. В късния следобед пристигане в 
албания и първия пограничен град Поградец, 
един от най-очарователните курорти в Албания. 
Заради великолепната и уникална екосистема 
на Охридското езеро и околностите му и 
поради историческото си богатство, уникална 
флора и фауна, през 1980 г. Поградец е обявен 
от юнеско за място на световното природно 
и култулно наследство. Тук има две църкви, 
едната, посветена на Богородица в старата част 
на Поградец, и по-новоизградената църква на 
Възкресението, както и две джамии. Плажът 
на Поградец започва от центъра на града и 
продължава с крайбрежната алея „Първи май”. 
Настаняване в хотел. вечеря в ресторанта на 
хотела. нощувка.

2 ден  ЕлбаСан - тирана - дуръС - 
круя

Закуска. Отпътуване от Поградец. На път за 
Тирана ще чуете легенда за град Елбасан. 
Римляните го наричали Masio Scampa („остър 
планински връх” на древен илирийски език) 
заради кулите, които били построени над 
крепостните стени. Пристигане в тирана. 
Столицата на Албания предлага интересна 
смесица от съвременна архитектура и 
исторически паметници. Разходка из площад 
Скендербег - сърцето на града. Интерес 
представляват: паметникът на националния 
герой на Албания Герг Кастриоти Скендербег, 
Джамията на Етем бей, Часовниковата кула, 
Дворецът на културата и Националният 
исторически музей. Следва туристическа 
програма в крайбрежния албански град дуръс. 
Интерес представляват Амфитеатърът (II в.),  
Венецианската кула и старите римски бани. 
Продължаване за круя. Настаняване в хотел. 
вечеря в ресторанта на хотела. нощувка.

3 ден  круя - ардЕница - бЕрат 
- вльора

Закуска. Туристическа програма в круя 
- родното място на националния герий 
Скендербег и посещение на Цитаделата 
Скендербег - едно от най-забележителните 
съкровища в Албания. По желание посещение 
на Етнографския музей. Отпътуване за 
манастира Рождество Богородично в арденица. 
Светата обител е съхранила духа на велико 
и достойно минало. Главният манастирски 
храм е изписан от известните иконописци от 
Корча братята Константин и Анастас Зограф 
през 1744 г. Продължаване за берат (UNESCO) 
- „градът на хилядите прозорци”, който със 
своето живописно разположение със своята 
идентичност и култулно наследство е един 
от най-интересните градове в Албания. 
Посещение на крепостта и на някои от старите 
джамии и църкви. Пристигане във Вльора. Този 
китен град с древно име Аулон, днес модерен 
курорт, разположен на Адриатическото 
крайбрежие е второто по големина пристанище 
в Албания. Илирийското селище е било 
известно с производството на маслини, зехтин 
и сол. Тук могат да се видят паметника на 
Независимостта, паметника на Исмаил Чамали 
и Червената джамия (XVI в.) Настаняване в 
хотел. вечеря в ресторанта на хотела. нощувка.

4 ден  гирокаСтро - бутринт - 
Саранда 

Закуска. Отпътуване за гирокастро, град с 
предимно гръцко население, от което най-
вероятно произлиза и името му, известен 
със старата си част - архитектурен резерват 
(UNESCO) и като родно място на най-
големия бункерофил в човешката история, 
авторитарния комунистически лидер 
Енвер Ходжа. Продължаване за Саранда и 
разглеждане на архитектурния комплекс 
бутринт (UNESCO) - антично селище, обособено 
в едноименния Национален парк с класически 
амфитеатър, раннохристиянска базилика 
(IV в.), крепостни съоръжения и много други 
постройки от древността, съхранили се до наши 
дни. Настаняване в хотел в Саранда. вечеря в 
местен ресторант. нощувка.

5 ден  Саранда - София

Закуска. Разходка из центъра на Саранда. 
Разположен в малък залив на брега на 
Йонийско море този град очарова с приятен 
климат и богата средиземноморска 
растителност. Отпътуване за българия през 
гърция. Пристигане в София късно вечерта. 

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус 

4 нощувки със закуски в хотели 3*, от 
които: 1 - в Поградец, 1 - в Круя, 

1 - във Вльора, 1 - в Саранда
4 вечери в ресторанти на хотела/местни 

ресторанти
туристическа програма: разходка в 

Подградец, посещение на Тирана, Дуръс, 
Круя, манастира Арденица, Берат, 

Бутринт, Гирокастро
входна такса за Албания

мед. застраховка с покритие 5 000 EUR 
за тур. до 65 г.

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. в стая: 80 лв.

3-ти възр.: 20 лв.

доплащания за:
единична стая: 135 лв.

мед. застраховка за тур. над 65г.: 6 лв, 
над 75 г.: 18 лв.

Забележка: тръгването от други селища на 
България се осъществява при мин. записани 

20 тур. и с доплащане ~45 лв.

албания - 
дрЕвЕн дух и СрЕдиЗЕмноморСка краСота
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хърватСка - оСтров крък и ПрЕлЕСтнитЕ градовЕ на ПолуоСтров иСтрия
С вкуС на трюфЕли и ЗЕхтин За цЕнитЕли и вино За ПоЗнавачи
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дати на тръгване 
от 01 май до 06 май

от 19 септември до 24 септември

6 дни / 5 нощувки
5 закуски, 4 вечери

по маршрут
София - Загреб - Плитвички езера - о-в Крък 

- Опатия - Пула - Пореч - Лимски канал - Ровин - 
Мотовун - Национален парк Бриони - София

цени на турист в двойна стая

 01 май: 615 лв.

 19 септември: 625 лв.

отстъпка за ранни записвания 
до 31.01.2020 г.:  40 лв.

1 ден  София - ЗагрЕб

Отпътуване в 07.00 ч. от пл. „Св. Ал. Невски” 
в София. Пристигане в Загреб вечерта. 
Туристическа програма в историческия Горен 
Град - църквите Св. Марко, Св. Екатерина, 
Катедралата, Парламента, Двореца на 
правителството и оживения булевард Бан 
Йелачич. Загреб е един от най-старите градове 
в Европа и все още една от най-младите 
европейски столици. Съвременен Загреб е 
представен в Долната част на града, където се 
намират множество театри, магазини, музеи и 
кафенета. Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден  ЗагрЕб - националЕн Парк 
Плитвички ЕЗЕра - о-в крък

Закуска. Отпътуване за Плитвички езера. 
Най-красивият Хърватски национален парк 
и един от най-красивите паркове в света 
представлява комплекс от 16 красиви, малки и 
големи кристални синьо-зелени езера, които 
преливат едно в друго чрез пенести водоскоци 
и водопади... Наред с езерата, в непосредствена 
близост до каскадите, са направени малки 
горски пътеки и дървени мостове, а с лодка 
гостите могат да прекосят най-голямото езеро 
Koзяk. Националният парк Плитвички езера се 
посещава от около един милион посетители 
годишно, а благодарение на своята красота, 
е вписан в регистъра на ЮНЕСКО за световно 
природно наследство. След разглеждане на 
забележителностите, маршрутът продължава 
за остров крък - най-големият из между 
1183-те, осеяли Хърватското крайбрежие 
острови. Пристигане и пешеходна разходка 
из старата част на град крък, заобиколена 
от останки от римски крепостни стени, сред 
които внушително се извисяват Катедралата 
Възнесение Богородично, църквата Св. Киврин, 
посветена на светеца - покровител на града  
/разглеждане отвън/ и Часовниковата кула. 
Настаняване в хотел в района. вечеря. нощувка. 

3 ден  оПатия - Пула - ПорЕч
да опознаем малките местенца 

от голямата история

Закуска. Отпътуване за полуостров истрия 
и опатия - най-модерният морски курорт 
на Австро-Унгарската империя. Нейната 
крайбрежна алея предоставя зашеметяваща 
гледка към бреговата линия. В продължение 
на повече от 160 години красивите паркове 
на Опатия, австрийските вили, морската алея 
и примамливите плажове, са привличали 
посетители от всички краища на света. 
Свободно време за кратка разходка покрай 
брега, почивка в местно кафене и наслаждаване 
на пейзажа от всички страни. Следваща спирка 
в римския град Пула. Панорамата, която 
се разпростира до острова на Црес, спира 
дъха. Разглеждане на величествения Римски 
амфитеатър, построен изцяло от местен 
варовик и проектиран да приюти до 20 000 
зрители, които да наблюдават кървавите 
гладиаторски състезания, състояли се там. 
Впечатление правят пищно украсените колони 
и фризове на Триумфалната арка на Серги, 
построени през 27 г. пр. Хр. Продължаване 
за Пореч, където е предвидено посещение 
на Еуфразиевата базилика (UNESCO), улица 
Декуманус и площад Марафор. Настаняване в 
хотел в района. вечеря. нощувка. 

4 ден  лимСки канал - ровин - мотовун 
Закуска. Свободно време за плаж и разходка. 
По желание и срещу допълнително заплащане 
еднодневна екскурзия до лимски канал - 
ровин - мотовун. Отпътуване с автобус за 
лим. Този речен канал, който е обявен за 
“специален морски резерват” и „място на 
невиждана красота”, е доказателство за 
климатичните промени и геоложката еволюция 
на Истрия. Със своите яркозелени води и 
разнообразна растителност, този канал е един 
от най-впечатляващите на Адриатическото 
крайбрежие. Спирка за фотопауза. 
Продължаване за ровин. Начало на разходката 
по тесните улички и площадчета, очаровани от 
красотата на старите каменни къщи, които сякаш 
са се облегнали една на друга върху склоновете 
под църквата Св. Еуфемия. Ренесансовите 
градски стени, служили някога за защита, 
сега са частично съхранени и представляват 
южната и северната част на стария град...
Жул Верн, бащата на фантастиката, в търсене 
на уникални места за романите си, избира 
Ровин като определяща дестинация за някои 
глави от неговия роман - „Матиаш Шандор“. По 
същия начин много писатели са били пленени 
от Ровин и неговата забележителна красота. 
В интерес на истината много документи, 
написани през последните векове, могат да 
бъдат определени като малки пътеводители. 
Това древно селище (III в.) е открито от 
Aнонимус от Равена в началото на VIII век. 
Точно както и в миналото, пътешествениците са 
привлeчени от неизчерпаемата красота, която 
накарала и един Римски хроникьор да напише 
- „В Истрия римският благородник се чувства 
по-близо до боговете”. Последната спирка през 
този ден е в  мотовун. Това прекрасно място 
има средновековен вид, тъй като е построено 
върху останките на замък на върха на острова. 
Освен заради богатата си история и традиции, 
живописната атмосфера и незабравима 
панорамна гледка, която включва километри 
от пейзажа на Истрия, градът е посещаван от 
множество туристи и заради многобройните 

културни събития, като филмови, музикални и 
танцови фестивали, театрални и литературни 
сбирки, организирани там. Връщане в хотела. 
вечеря. нощувка. 

5 ден  ПорЕч - нац. Парк бриони
Закуска. Свободно време за плаж и разходка 
до обяд. По желание и срещу допълнително 
заплащане полудневна екскурзия. Отпътуване 
с автобус за фазана, оттам се отплава с кораб 
за националния парк бриони, който може 
да ни разкаже една история за красота и 
лукс, датираща отпреди две хилядолетия и 
половина. Древни Римски вили, илирийски 
крепости, византийски дворци, средновековни 
църкви и най-накрая луксозната резиденция 
на Президента, посещавана от едни от най-
могъщите политици и известни личности на 
XX-ти век. Частните курорти на Югославския 
президент Тито са били затворени за посетители 
от десетилетия. Несравнимите природни 
красоти и идеалният средиземноморски 
климат допринасят за едно допълнително 
усещане за изключителност. Островът е 
населен от значителен брой екзотични 
животни и растения от цял свят. Полудневната 
екскурзия включва посещение на остров вели 
брион - най-големият остров от 14-островния 
архипелаг. Връщане в хотела. вечеря. нощувка. 

6 ден  ПорЕч - София
Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София около 23.30 ч. 

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус 

5 нощувки със закуски и 4 вечери, от които:  
1 - в Загреб в х-л 3*, 1 - на о-в Крък/

Црквеница в х-л 3*, 3 - в Пореч в х-л Valamar 
Tamaris Resort (Casa Agava/Casa Palma/
Tamaris Villas/Valamar Club Tamaris) 4* 

с включени вино, бира и безалкохолни 
напитки от апарат

коктейл за „Добре дошли” в хотелите в Пореч
тур. програма: посещение на Загреб, Плитвички 

езера, град Крък, Опатия, Пула и Пореч
мед. застраховка с покритие 5 000 EUR

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 80 лв. 

3-ти възр. на доп. легло: 20 лв.

доплащания за:
единична стая: 135 лв.

полудневна екскурзия до Национален парк 
Бриони: 10 ЕUR

еднодневна екскурзия до Лимски канал, 
Ровин и Мотовун: 20 EUR

Забележка: доп. екукурзии се осъществяват 
при мин. 20 тур., вкл. транспорт и водач. 

Входни такси, се заплащат отделно и на място.
Забележка: тръгването от други селища на 

България, се осъществява при мин. записани 
20 тур. и с доплащане от ~45 лв.
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дати на тръгване 
от 30 април до 06 май
от 14 юни до 20 юни

от 20 септември до 26 септември 
от 18 октомври до 24 октомври

7 дни / 6 нощувки
6 закуски, 3 вечери

по маршрут
София - Ниш - Златибор - Подгорица 

- о-в Св. Стефан - Будва - Котор - Дубровник 
- Макарска ривиера - Сплит - Трогир 
- Плитвички езера - Загреб - София

цени на турист в двойна стая

 30 април: 620 лв.

 14 юни: 645 лв.

 20 септември: 629 лв.

 18 октомври: 617 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 27.01.2020 г.:  50 лв.

дубровник - перлата на адриатика, 
тържествен Сплит, уютен трогир, 

романтични Плитвичеки езера 
и бока-которска идилия

1 ден  София - ниШ - Златибор

Отпътуване от София в 08.00 ч. от пл. „Св. Ал. 
Невски” по маршрут София - Калотина - Ниш.  
Разходка в ниш, разположен на р. Нишава и на 
чийто десен бряг се намира известната Нишка 
крепост. Основан от римляните, древният град 
Наисус остава в историята като родното място 
на Константин Велики. Разходка из главния 
площад Освобожденя. Продължаване в посока 

Крушевац - Кралево - Чачак. Пристигане 
следобед и настаняване в хотел в района на 
планинския сръбски курорт Златибор. нощувка. 

2 ден  Подгорица - о-в Св. СтЕфан 
- древната красавица будва

Закуска. Отпътуване през Подгорица за 
красивата будванска ривиера. Спирка и 
фотопауза на каньона на река морача, 
Шкодренското езеро и остров Свети Стефан. 
Разглеждане на острова отвън, тъй като 
е частна собственост. Следва разходка из 
старата част на будва, по време на която 
водачът на групата ще ви разкаже за 
особеностите на курорта, националната кухня, 
обичаите на черногорците, а също така ще 
ви запознае с основните забележителности - 
средновековната крепостна стена, Цитаделата, 
църквата Св. Троица. Настаняване в хотел на 
Будванска ривиера. вечеря. нощувка. 

3 ден  котор

Закуска. Отпътуване за котор (UNESCO). 
Пешеходна обиколка на Стария град - 
църквите Св. Николай Чудотворец, Св. Мария, 
Катедралата Св. Трифон, Часовниковата кула. 
Свободно време. По желание разходка с 
лодка из Которския залив. Връщане в хотела. 
Свободно време за плаж и разходка. вечеря. 
нощувка.

4 ден  дубровник 
- макарСка ривиЕра

Закуска. Отпътуване за дубровник (UNESCO) - 
Перлата на Хърватската ривиера. Пешеходна 
обиколка на старата част на града с местен 
екскурзовод, включваща църквите Св. Спас 
и Св. Влах - светецът - защитник на града, 
паметника на Гундулич, паметника на Орландо, 
старинната улица Страдун, Францисканския 
манастир, Доминиканския манастир, галерията 
Кнежев двор и Йезуитската църква Св. 
Игнасиус. Свободно време. Продължаване и 
настаняване в хотел на макарска ривиера/
неум. нощувка. 

5 ден  СПлит - трогир

Закуска. Отпътуване за Сплит (UNESCO), най- 
големият град на Хърватското Адриатическо 
крайбрежие, вторият по големина след Загреб, 
сърцето на провинция Средна Далмация. 
Туристическа програма - Дворецa на римския 
император Диоклециан, син на бог Юпитер, 
построен преди 1700 години като първата лятна 

резиденция, Катедралата Св. Дуйе - патрон 
на града, площад Народни тръг, живописната 
крайбрежна улица. Свободно време. 
Отпътуване за трогир (UNESCO). Разходка из 
уютния средновековен град, известен още 
като „Малката Венеция”. Настаняване в хотел. 
вечеря. нощувка. 

6 ден  Плитвички ЕЗЕра - ЗагрЕб

Закуска. Отпътуване за Национален парк 
Плитвички езера (UNESCO). Следобeд 
разглеждане на част от парка /около 3 часа/  
с местен автобус и корабче. Забележителни 
са 16-те езера, свързани помежду си от 92 
водопада, каскадите и невероятно живописната 
природа. Продължаване за Загреб - столицата 
на Република Хърватска, разположена на  
р. Сава. Настаняване в хотел. нощувка. 

7 ден  ЗагрЕб - София

Закуска. Туристическа програма - централният 
площад Бан Йелачич, старата градска 
кула Лотърчак /XII в./, каменната порта, 
църквата Св. Марк, комплекса Катедрала и 
епископски дворец, статуята на цар Томислав. 
Продължаване за българия. Пристигане в 
София около полунощ.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

6 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в Златибор, 2 - на Будванска ривиера, 

1 - на Макарска ривиера/Неум, 
1 - на ривиерата на Трогир/Сплит, 1 - в Загреб

3 вечери 
фериботни такси по маршрут Каменари - 

Лепатане
туристическа програма

местен екскурзовод за пешеходната 
обиколка на Дубровник на бълг. език или 

с превод от водача на групата
водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 18 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 80 лв.
дете до 18 г. с един възр. в двойна стая: 35 лв. 

3-ти възр. в тройна стая: 15 лв.

доплащания за:
мед. застраховка с покритие 5 000 EUR

7 лв., над 65 г.: 14 лв., над 75 г.: 28 лв.
единична стая: 125 лв.

туристическа такса в хотелите по маршрута 
1.00 - 1.50 EUR на тур. на ден, заплаща се 

директно на рецепцията на хотела.
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дати на тръгване 
от 07 юли до 11 юли

от 03 септември до 07 септември 

5 дни / 4 нощувки
4 закуски, 4 вечери

по маршрут
София - манастир Жича - Сараево - Мостар - 

Дервишки манастир Благай - Сараево - Врело 
Босне - Вишеград - Каменград - Златибор - 

Мокра Гора - Шарганска осморка - Дървен град 
- Златибор - Врънячка баня - София

цена на турист в двойна стая

 485 лв.

1 ден  София - манастира жича - 
СараЕво

Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. „Св. Ал. 
Невски” през Сърбия към Босна и Херцеговина. 
Попътна спирка за посещение на манастира 
жича, един от най-почитаните от сърбите 
православни манастири, свидетелство за 
славното минало на Сръбското кралство. 
Жичанският манастир е построен през XIII в. 
от синовете на Милан Обренович, първият 
Сръбски крал Стефан Първовенчани и неговият 
брат и патрон на Сърбия, Св Сава. Манастирът 
има огромно културно и историческо значение 
за държавата, тъй като в него са коронясани 
7 сръбски крале. Продължаване за Сараево. 
Пристигане и настаняване в СПА хотел в 
района на босненската столица, разположен 
сред много красив парк с богата растителност. 
вечеря. нощувка.

2 ден  СараЕво - моСтар - дервишки 
манастир благай - СараЕво

Закуска. Туристическа програма в Сараево. 
Днес е трудно да се познае, че този интересен 
и разнолик град, изпълнен с музеи и културни 
забележителности, е понесъл толкова значими 
щети по време на т. нар. босненска война 
през 1992-1995 г. Сараево е известно с това, 
че в рамките на града има действащи и днес 
джамии, синагога, католически катедрали 
и православни църкви. Освен това той е и 
първият европейски град с трамваен транспорт 
(още от 1895 г.), с което е изпреварил дори 
Виена. Наред със съвременото строителство 
в централната част на града туристите 
биха могли да разгледат и запазен стар 
квартал с автентична „чаршия” с магазинчета 
за сладкиши, кафенета и ресторанти с 
традиционна босненска кухня. Пешеходна 
разходка из старата градска част, включваща 
джамията Али Паша, моста на Густав Айфел 
над река Миляцка, Евангелистката църква, 
Националния театър, Синагогата, Кметството, 
католическата Катедрала Сърце Христово, Баш 
чаршия, Императорската джамия, Безистена. 
Отпътуване за град мостар - главният град на 
регион Херцеговина. След края на босненската 
война Мостар остава под прекия патронаж на 
Европейския съюз, който отделя значителни 
средства за неговото възстановяване. Разходка 

из старата част на града с автентичните къщи 
и улички. След възстановителните работи 
сърцето на Мостар - Стария мост над река 
Неретва е построен наново и става символ 
на мира и съжителството на различни 
общности в града и в страната. Мостът е 
познат още като Гърбавия, строен е през XVI в.  
и е в списъка на юнеско за паметници на 
световното културно наследство. Разходка 
из близкия базар с дюкянчета на медникари, 
хора на изкуството и антикварни търговци. 
Разглеждане на останалите забележителности 
като джамията Караджоз Бей, построена през 
1577 г. с възможност за изкачване на минарето, 
къщата на Бишчевич - традиционна стара 
къща в турски стил от 1635 г., Епископството 
(разглеждане отвън), Католическата църква 
Дева Мария и Часовниковата кула. Посещение 
на дервишкия манастир в благай, известен 
като  Благай Текия - свещеното място за 
дервишите. Сред смокините, олеандрите, 
кипарисите и скалите се намира дервишки 
манастир на около 600 год. Легендата гласи, 
че още преди Османската империя да завладее 
тези територии, светите суфии идвали по тези 
места, основали училище за дервиши и били 
погребани тук. Ансамбълът, който е построен 
в скалите е ценен образец на религиозна и 
жилищна ислямска архитектура в Босна и 
Херцеговина, повлиян от барока в османската 
архитектура. Тъй като природата е част от 
ритуала на дервишите, скалите и водата до 
Благай Теке са неразделна част от това свято 
място. Връщане в хотела в Сараево. вечеря. 
нощувка. 

3 ден  врЕло боСнЕ - виШЕград - 
камЕнград - Златибор

Закуска. Свободно време за безплатно ползване 
на вътрешния басейн и фитнес залата или срещу 
допълнително заплащане на СПА процедурите 
в Уелнес центъра на хотела. Предлагаме ви по 
желание приятна разходка /разст. 3 км или 
40 мин пеша/ по алея с традиционни сгради 
от епохата на Австро-Унгария, предлагащи 
поглед към лукса от миналото до врело босне  
- живописно място сред гориста местност в 
подножието на планината Игман, с малки 
зелени острови, прекрасни езера, пълни с риба 
и лебеди, любимо място за почивка на жителите 
и гостите на Сараево. Разходката може да се 
организира и с файтони - цена 20 EUR общо за 
4-ма в две посоки, като накрая групата може 
да се освежи с напитки в местния ресторант 
и кафене. Време за снимки на природните 
красоти и на извора (врелото) на река Босна. 
Връщане в хотела. На обяд отпътуване за 
вишеград, разположен на територията на 
Босна-Херцеговина в близост до границата със 
Сърбия. При пристигането вниманието на всеки 
посетител се привлича от изумрудените води на 
река Дрина и красивия каменен мост, известен 
като „Мостът на Дрина“. Тази уникална творба 
на средновековната османска архитектура и 
изкуство е построена от Синан по нареждане на 
великия везир на Османската империя Мехмед 
Паша Соколович, роден в Херцеговина, но от 
сръбско семейство. След фото-паузата предстои 
посещение на първия град от приказния свят 
на световноизвестния филмов режисьор 
Емир Кустурица - каменград или андричград. 
Разходка по главната улица и площада с 
магазинчета за бижута, уютни кафенета и 
ресторанчета. Маршрутът продължава за 
високопланиския курорт Златибор в Западна 
Сърбия, естествен оазис на 650 метра 
надморското равнище, с мек и лековит климат и 
над 250 слънчеви дни в годината. Природата в 
Златибор е щедра и благодатна с много поляни, 
пасища и горски масиви с борове, ела и смърч, а 
красивите пейзажи са в изобилие. Настаняване 
в хотел. вечеря. нощувка. 

4 ден  Златибор - мокра гора - 
ШарганСка оСморка - дървЕн град 

- Златибор

Закуска. Отпътуване за мокра гора, известна 
с теснолинейната железопътна линия Шарган, 
чиито маршрут наподобява цифрата осем 
и криволичи из живописните масиви на 
едноименната планина. По желание и срещу 
допълнително заплащане пътуване с ретро 
влак /*заявява се при сключване на договора/. 
Предстои едно уникално преживяване, което 
връща към отминали забравени романтични 
времена. Този исторически музей на открито ни 
предоставя историята на сръбската железница 
със своите запазени експонати. Пътуването 
през дивни природни красоти и с това ретро 
влакче е незабравимо! Продължаване за 
китното етно селище на Емир Кустурица 
- дървения град. Селището е създадено 
като декор за един от последните филми на 
големия режисьор „Когато животът беше 
чудо“, а в последствие се превръща в открит 
етнографски музей, с прекрасни дървени 
къщички и малки площадчета, носещи имената 
на личности като Диего Марадона, Бранислав 
Нушич и Иво Андрич. Тук може да се почувства 
атмосферата на отдавна отминали времена, 
да се видят позабравени занаяти и да се 
вкусят традиционни за Сърбия специалитети. 
Връщане в хотела.  вечеря. нощувка.

5 ден  Златибор - врънячка баня - 
София

Закуска. Разходка из центъра на Златибор. 
Отпътуване за София с попътна спирка за 
обяд и разходка във врънячка баня - малко,  
китно  градче, което е сгушено в средата на 
живописна местност с вековни гори. Курортът 
предлага и много възможности за разходки 
из своите живописни паркове. Врънячка баня 
обаче привлича посетители не само с природна 
красота и исторически забележителности, но и 
с това, че е най-големият и посещаван курортен 
център в Сърбия. Минералните извори там са 
уникални в света с това, че температурата на 
водата им е точно колкото тази на човешкото 
тяло (36.5 градуса). Терапевтичните свойства на 
минералните извори са известни още от епохата 
на Римската империя, но истинската си слава 
курортът придобива след намесата на чешкият 
барон Хердер, който проектира курорта, така че 
да напомня за родния му град „Карлови Вари“. 
Курортът се доближава до Карлови Вари и по 
химическия състав на своята лековита вода, 
която се препоръчва за стомашни заболявания, 
лечение на черен дроб и ревматични 
заболявания. Пристигане в София около 22.00 ч.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

4 нощувки със закуски и 4 вечери, от които: 
2 - в района на Сараево в СПА хотел 4*, 

2 - в Златибор в хотел 3*
туристическа програма в Сараево, 

Мостар, Вишеград, Каменград, Дървен град, 
манастирите Жича и Благай
екскурзия до Мокра гора

разходка в Златибор и Врънячка баня
мед. застраховка с покритие 5 000 EUR

водач от агенцията
Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаления за:
дете до 18 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 50 лв.
дете до 18 г. с 1 възр. на редовно легло: 35 лв. 

3-ти възр. на доп. легло: 25 лв.

доплащания за:
единична стая: 85 лв.

билет за ретро влака „Шарганска осморка”: 
32 лв. /заявява се при сключване на 

договора и се заплаща с основния пакет/
градска и курортна такса: ~1 EUR на тур. на 
ден /заплаща се на рецепцията на хотелите/
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Сърбия и боСна и хЕрцЕговина - 
дървЕн и камЕнград - ПрикаЗката, СътворЕна от куСтурица

дати на тръгване 
от 23 май до 25 май

от 09 октомври до 11 октомври 

3 дни / 2 нощувки
2 закуски, 2 вечери

по маршрут
София - манастира Жича - Златибор - 

Мокра гора - Вишеград - Каменград - Златибор 
- Дървен град - Врънячка баня - София

цени на турист в двойна стая

 23 май: 320 лв.

 09 октомври: 305 лв.

1 ден  София - манастира жича - 
Златибор

Отпътуване от София в 06.00 ч. от площад „Св 
Ал. Невски“. Попътна спирка за посещение на 
манастира жича, един от най-почитаните от 
сърбите православни манастири, свидетелство 
за славното минало на Сръбското кралство. 
Жичанският манастир е построен през XIII в. 
от синовете на Милан Обренович, първият 
Сръбски крал Стефан Първовенчани и неговият 
брат и патрон на Сърбия, Св Сава. Манастирът 
има огромно културно и историческо значение 
за държавата, тъй като в него са коронясани 
7 сръбски крале. Продължаване в посока 
сръбския високопланиския курорт Златибор в 
Западна Сърбия, естествен оазис на 650 метра 
надморското равнище, с мек и лековит климат и 
над 250 слънчеви дни в годината. Природата в 
Златибор е щедра и благодатна с много поляни, 
пасища и горски масиви с борове, ела и смърч, 
а красивите пейзажи са в изобилие. Разходка в 
центъра на курорта. Пристигане и настаняване 
в хотел. вечеря. нощувка.  

2 ден  Златибор - мокра гора - 
виШЕград - камЕнград - Златибор

Закуска. Отпътуване за мокра гора, известна 
с теснолинейната железопътна линия Шарган, 
чиито маршрут наподобява цифрата осем 
и криволичи из живописните масиви на 
едноименната планина. По желание и срещу 
допълнително заплащане пътуване с ретро 
влак /заявява се при внасянето на депозита/. 
Предстои едно уникално преживяване, което 
връща към отминали забравени романтични 
времена. Този исторически музей на открито ни 
предоставя историята на сръбската железница 
със своите запазени експонати. Пътуването 
през дивни природни красоти и с това ретро 
влакче е незабравимо! Продължаване за 
вишеград, разположен на територията на 
Босна-Херцеговина в близост до границата 
със Сърбия. При пристигането вниманието на 
всеки посетител се привлича от изумрудените 
води на река Дрина и красивия каменен 
мост, известен като „Мостът на Дрина“. Тази 
уникална творба на средновековната османска 
архитектура и изкуство е построена от Синан 
по нареждане на великия везир на Османската 
империя Мехмед Паша Соколович, роден в 
Херцеговина, но от сръбско семейство. След 
фото-паузата предстои посещение на първия 
град от приказния свят на световноизвестния 
филмов режисьор Емир Кустурица - каменград 
или андричград. Разходка по главната улица 
и площада с магазинчета за бижута, уютни 
кафенета и ресторанчета. Връщане в хотела. 
вечеря. нощувка.

3 ден  Златибор - дървЕн град - 
врънячка баня - София

Закуска. Отпътуване за китното етно селище 
- дървеният град, второто творение от 
приказния свят на Емир Кустурица. Селището 
е създадено като декор за един от последните 
филми на големия режисьор „Когато животът 
беше чудо“, а в последствие се превръща 
в открит етнографски музей, с прекрасни 
дървени къщички и малки площадчета, носещи 
имената на личности като Диего Марадона, 
Бранислав Нушич и Иво Андрич. Тук може да 
се почувства атмосферата на отдавна отминали 
времена, да се видят позабравени занаяти и да 
се вкусят традиционни за Сърбия специалитети. 
Продължаване за България с попътна спирка 
за обяд и разходка във врънячка баня - най-
големият и посещаван курортен център в 
Сърбия. Минералните извори там са уникални 
в света с това, че температурата на водата 
им е точно колкото тази на човешкото тяло 
(36.5 градуса). Терапевтичните свойства на 
минералните извори са известни още от 
епохата на Римската империя, но истинската 
си слава курортът придобива след намесата 
на чешкият барон Хердер, който проектира 
курорта, така че да напомня за родния му 
град „Карлови Вари“. Курортът се доближава 
до Карлови Вари и по химическия състав на 
своята лековита вода, която се препоръчва 
за стомашни заболявания, лечение на черен 
дроб и ревматични заболявания. Пристигане в 
София вечерта. 

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

2 нощувки със закуски в хотел 3* 
в Златибор, Сърбия 

2 вечери в ресторанта на хотела
туристическа програма - посещение на 
манастира Жича, Вишеград, Каменград и 
Дървен град, разходка в Златибор и във 

Врънячка баня
градска такса в хотела

мед. застраховка с покритие 5 000 EUR
eкскурзовод-водач от агенцията

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35

намаления за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп. легло: 50 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 30 лв.

доплащания за:
единична стая: 48 лв

при недостигнат мин. брой от 35 тур. 
и при записани не по-малко от 30 тур.: 20 лв.
билет за ретро влака „Шарганска осморка”: 

32 лв. /заявява се при сключване на 
договора и се заплаща с основния пакет/

входна такса за Дървен град: 250 RSD
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дата на тръгване 
от 17 април до 20 април

4 дни / 3 нощувки
3 закуски, 1 обяд, 3 вечери

посещение на винарна с дегустация 
на 8 марки вина

по маршрут
София - Нови Сад - Суботица - Палич -

Келебия - София

цена на турист в двойна стая

439 лв.
отстъпка за ранни записвания 

до 07.01.2020 г.:  30 лв.

отстъпка при пътуване със собствен 
транспорт:  80 лв.

да опознаем войводина - 
място, където се срещат различни религии, 

нрави, разбирания и традиции!

република Србиja, добродошли”! 
Суботица е град в областта Войводина, 
разположен в северoзападната част на 

Сърбия. Градът е известен със своята 
архитектура, представена от различни 

стилове - от готика до Aрт Нуво - означаващ 
„какво ново в изкуството”. 

Богатото културно наследство, пищно 
украсени сгради, eвропейски дух и чар 
- това отличава града и го прави така 

очарователен. Четирите църкви, в които 
се изповядват различни религии, са израз 
на толеранс към релегиозния култ в града. 
Именно заради това Суботица се определя, 

като един интересен и красив град. 
В околностите на града има две езера: 
езерото Палич със Золоогическата си 

градина, спортни терени, алеи за разходка, 
езерото Лудас - защитен природен резерват, 

в който може да се срещнат редки птици. 
Градът и района около него са известни с 
така наречените „Пясъчни вина”, които се 
отглеждат на пясъчен терен и от там идва 

наименованието им.

1 ден  София - нови Сад - Палич

Отпътуване в 07.30 ч. от София, пл. „Св. Ал. 
Невски“, в посока Калотина - Ниш - Белград - Нови 
Сад. Пристигане в нови Сад, най-големият град 
на автономната област Войводина, разположен 
на река Дунав. Известен е като градът на 100-те 
моста. Продължаване за Палич, град - курорт 
разположен на едноименното езеро, смятано 
за най-голямото в Сърбия и известно със 
своите кални бани и СПА центрове. Пристигане 
и настаняване с напитка за „Добре дошли“ в 
хотел Prezident*** (www.hotelprezident.com). 
вечеря. нощувка.

2 ден  Палич - Суботица - кЕлЕбия - 
Палич - винарна „дворецът на вината“

Закуска. Отпътуване за Суботица и разходка из 
историческия център на града, където стъпка 
по стъпка ще открием мултикултурния дух 
на града: Народното позорище /Народният 
театър/, Градският театър, Кметството 
или Градската куча, Синагогата (отвън), 
православният храм Възнесение Господне, 
Катедралата Св. Терезия. Зад палитрата от 
богато украсени сгради, можете да видите 
стилове от нео-барока, класицизма и по-
модерните от XX-ти век. Продължаване за 
келебия, китно селище, разположено на 8 км 
от Суботица. Именно там, освен, че ще посетите 
една от най-известните конеферми, в която 
се отглеждат породистите коне лижнер, ще 
можете да се включите в предвидения обяд 
на шведска маса в автентична обстановка с 
жива музика, да опитате различните видове 
мезета местно производство, придружено с 
вино и чай с ром. Също така ще можете да се 
разходите с карета в пряг или да пояздите 
расов кон. Посещение на винарна „Дворецът 
на вината“, където можете да се насладите на 8 
марки отлежали вина - Talijanski rizling, Šardone, 
Sovinjon blan, Don Oliver, Karmen, Tempranjilo, 
White Bermet и Black Bermet. Дегустацията ще 
бъде придружена от ябълки, сирена и маслини. 
Връщане в Палич. Със своите забележителни 
обекти - Водната кула, Кабарето за жени, 
Голямата тераса, Музикалният павилион, както 
и добре познатото езеро, уникалната тишина и 
спокойствие, всяка част от тази магия помага на 
туристите да открият красотите на това селище. 
Разходка около крайезерната алея. вечеря. 
нощувка.

3 ден  Палич    вЕликдЕн

Срећан Ускрс!
Закуска. Посещение на Ботаническата и 
Зоологическата градина, които представляват 
сбор от местни широколистни и иглолистни 
растения. Връщане в хотела, където предстои 

великденски обяд с жива музика и обилна 
храна. Свободно време за разходка и почивка. 
вечеря с жива музика. нощувка.

4 ден  Палич- София

Закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в 
София вечерта.

ПакЕтната цЕна включва:
транспорт с автобус

3 нощувки със закуски в хотел 3* 
 напитка за „Добре дошли” 

1 обяд в конеферма в Келебия с жива 
музика и вино

 1 празничен Великденски обяд в 
ресторанта на хотела с жива музика

3 вечери, от които на Великден с жива музика
дегустация на 8 марки местни вина 

във винарна „Дворецът на вината“
входна такса на Зологическата градина 

в Палич
входна такса за Кметството в Суботица
туристическа програма в Суботица, 

Палич и Нови Сад
водач от агенцията

мед. застраховка с покритие 5 000 EUR
Забележка: тръгването от други селища на 

България се осъществява при мин. записани 
20 туристи и с доплащане от ~45 лв.

Мин. брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40

намаление за:
дете до 12 г. с 2-ма възр. на доп.легло: 130 лв.

3-ти възр. на доп. легло: 30 лв.

доплащания за:
единична стая: 59 лв.

Парична единица на Сърбия: 
RSD - Сръбски динар (1 EUR = ~108 RSD)

описание на хотела: 

хотел Президент  www.hotelprezident.com
посреща от 2000-та год. бизнес гости, 

участници в семинари и семейства с деца. 
Той има голяма роля в популяризирането и 
възраждането на туризма в Палич. Начинът 

на живот в днешния модерен свят е синоним 
на стреса и това изисква успешни действия 

срещу негативните му резултати. Това 
включва релакс, наслада и събиране на нови 

сили в спокойна и приятна атмосфера.  
СПА и Уелнес центърът на хотела разполагат 

с вътрешен и външен басейн с джакузи, 
сауна, хидромасаж и фитнес зала. В центъра 
се предлагат разнообразни СПА процедури 
като релакс масажи, масажи на цяло тяло, 
частични и спортни масажи. Всички стаи 

имат собствена баня и телевизор с плосък 
екран. Хотелът е двуетажен и не разполага  

с асансьор.

ÑÚÐÁÈß

Íîâè Ñàä
Ñóáîòèöà

Ïàëè÷ÊåëåáèÿСъ
РБ

И
Я

вЕликдЕнСки ПраЗници в Сърбия 
Суботица, нови Сад и Палич - вЕликолЕПнитЕ градовЕ на войводина 

Суботица
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ПОЧИВКИ В ИСПАНИЯ’20 
Ìàéñêè ïðàçíèöè â ÈÑÏÀÍÈß

Êëàñè÷åñêèòå ãðàäîâå - Ìàäðèä, 
Òîëåäî, Âàëåíñèÿ, Áàðñåëîíà è 

Ïîðòîêàëîâèÿ áðÿã - Êîñòà Àçààð

Ìàéñêè ïðàçíèöè â ÈÑÏÀÍÈß
îáèêîëêà íà ÀÍÄÀËÓÑÈß 
ñ Êîñòà äåë Ñîë è ïî÷èâêà 
íà Àòëàíòè÷åñêèÿ îêåàí 
è Êîñòà äå ëà Ëóñ

ÈÑÏÀÍÈß - Êîñòà äå ëà Ëóñ
Êàäèñ „êàðèáñêà“ åêçîòèêà íà 

áðåãà íà Êîñòà äå ëà Ëóñ 
ñ âúçìîæíîñò çà ïîñåùåíèå íà Ìàðîêî

ÈÑÏÀÍÈß ñ ÏÎÐÒÓÃÀËÈß

Êîñòà äå ëà Ëóñ - Áðÿã 
íà ñâåòëèíàòà 

èëè ÈÑÏÀÍÑÊÈÒÅ ÊÀÐÈÁÈ

Ñàìîëåòíà ïî÷èâêà íà 
Ïîðòîêàëîâèÿ áðÿã - 
Êîñòà Àçààð, Èñïàíèÿ, 
çà äåâåòà ïîðåäíà ãîäèíà!

ÈÑÏÀÍÈß - Êîñòà Àçààð

Áàëåàðñêè îñòðîâè
Ïàëìà äå Ìàéîðêà - 

îñòðîâúò íà ÿðêîòî ñëúíöå! 1205 ëâ.

öåíè íà ÷îâåê îò

 1395 ëâ.

öåíè íà ÷îâåê îò

 1369 ëâ.

öåíè íà ÷îâåê îò

 1235 ëâ.

öåíè íà ÷îâåê îò

 1195 ëâ.

öåíè íà ÷îâåê îò

 1215 ëâ.

öåíè íà ÷îâåê îò
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Защо испанската област Costa Azahar - 
ПОРТОКАЛОВИЯТ БРЯГ е идеално място за Вашата 
МАЙСКА ВАКАНЦИЯ?

•	топло	и	приятно	време	с	повече	от	300	слънчеви	дни	
в	годината

•	 плажове	 с	 фин	 златист	 пясък	 и	 прозрачно	 чисто	
море,	напр.	Плажът	на	Пенискoла	е	дълъг	5	км	и	широк	
44	м

•	 отлична	инфраструктура	с	прекрасни	хотели

•	 исторически	 места,	 защото	 тези	
земи	 дълги	 години	 са	 били	 между	 маври	 и	
християни	и	земя	на	тамплиери,	оставили	след	себе	си	
повече	загадки,	отколкото	отговори	като:	един	от	
най-знаменитите	 средновековни	 обекти	 в	 Испания,	
папският	град	 - Пенискола -	единственият	испански	
град	с	великолепна	папска	крепост-замък	и	дворец	на	
папа	Бенедикт	XIII-папа	Луна,	построени	на	скала	-	нос	
в	морето	на	64	м	надм	височина	

•	 невероятно	 вкусната	 местна	 каталунска	 и	
интернационална	кухня	на	богата	шведска	маса

ПОРТОКАЛОВИЯТ БРЯГ 
КОСТА	АЗААР	И	КЛАСИЧЕСКИТЕ	ГРАДОВЕ	

МАДРИД, ТОЛЕДО, 
ВАЛЕНСИЯ И БАРСЕЛОНА
 
с възможност за посещение 
на АВИЛА и СЕГОВИЯ -  
градове на ЮНЕСКО

7 дни / 6 нощувки
Пътуване със самолет
6 закуски / 4 обяда / 4 вечери
по маршрут: 
София - Валенсия - Пенискола - Барселона - 
Толедо - Мадрид - Авила - Сеговия - София

Дата: от 30 април до 06 май 2020 г.

4 ЕКСКуРЗИИ,включени в пакетната цена

Майски празници в Испания

ПАКЕТНИ	ЦЕНИ

Период На	турист	
в	двойна	стая

Доплащане	
за	единична	

стая

Намаление	
за	3-ти	

възрастен

Намаление	
за	1-во	дете	

2-11.99	г.	с	2-ма	
възр.

Намаление	за	
2-ро	дете	
2-11.99	г.	с	
2-ма	възр.

Доплащане	за	частичен	изглед	
море	НА	СТАЯ	общо	за	4-те	
нощувки	в	х-ла	Пенискола

ОТСТЪПКА 60 лв. за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 27.11.2019 г.

30.04. - 06.05. 1369 лв. 320	лв. 60	лв. 120	лв. 120	лв. 110	лв.
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4 ЕКСКуРЗИИ,включени в пакетната цена

Майски празници в Испания

Пакетната цена включва:
•	 самолетен	 билет	 София	 -	 Валенсия	 -	Мадрид	 -	 София	 на	 авиокомпания	

WIZZ	AIR	без	кетъринг
•	всички	летищни	и	горивни	такси
•	1	бр	регистриран	багаж,	който	да	не	надвишава	20	кг	и	1	бр	малък	ръчен	

багаж	 (тип	 дамска	 чанта	 или	 чанта	 за	 лаптоп,	 които	 да	 могат	 да	 се	
поберат	под	седалката)	с	размери	40х30х20	см

•	6	нощувки	със	закуски,	от	които:	4	-	в	х-л	PENISCOLA	PALACE	4*,	2	-	в	Мадрид	
в	централно	разположен	х-л	CITY	HOUSE	FLORIDA	NORTE	4*	или	подобен

•	4	обяда	на шведска маса	с	включени	вино	и	вода	(2	обяда	-	сух	пакет)	
•	4	вечери	на шведска маса с	включени	напитки	(вино	и	вода)
•	 пешеходна	 полудневна	 разходка	 и	 посещение	 на	 старата	 част	 на	

Пeнискола с	водача	на	групата	/входните	такси	се	заплащат	на	място/;
•	панорамна	автобусна	обиколка	на	Мадрид	с	екскурзовод	на	български	език
•	пешеходна	обиколка	на	Мадрид с	екскурзовод	на	български	език
•	посещение	на Толедо	с	местен	екскурзовод	с	превод	от	водача	на	групата
•	обзорна	екскурзия	на	Барселона	с	екскурзовод	на	български	език
•	трансфер	от	летище	Манисес	във	Валенсия	до	хотела	в	Пенискола;
•	трансфер	Пенискола	-	Толедо	-	Мадрид
•	трансфер	от	хотела	в	Мадрид	до	летище	Барахас	в	Мадрид;
•	екскурзовод	на	български	език	по	време	на	целия	престой
•	медицинска	застраховка	с	асистанс	и	покритие	5	000	EUR.

Пакетната цена не включва:
•	допълнителни	екскурзии	на	български	език;
•	входните	такси	на	туристическите	обекти:	
Мадрид	 -	 музеят	 Ел	 Прадо:	 15	 EUR,	 до	 18	 г.:	 безплатно,	 възрастни	 над	
65	 г.:	 7.50	 EUR,	 при	 посещение	 пон.-събота	 от	 18:00-20:00	 ч.,	 неделя	 от		
17:00-19:00	ч.	 -	вход	безплатен,	Кралският	дворец:	10	EUR,	за	деца	от	5	до	
16	г.	и	възр.	над	65	г.:	5	EUR,	за	деца	до	5	г.:	безплатно,	всеки	ден	-	от	18:00-
20:00	ч.	вход	безплатен,	аудиогид:	4	EUR;	Толедо	-	Катедралата:	12.50	EUR	
с	аудиогид,	отворена	от	10.30	ч.,	къща	и	музей	Ел	Греко:	3	EUR,	църквата	
Санто	 Томе:	 3	 EUR,	 Синагога	 Санта	 Мария	 Ла	 Бланка:	 2.80	 ЕUR,	 Алкасар:		
5	ЕUR,	над	65	г.:	2.50	EUR
•	доплащане	за	медицинска	застраховка	за	лица	над	65	г.:	6	лв.,	над	70	г.:	12	лв.	

Туристическа програма
1 ден София - Валенсия - Пенискола
	 Среща	17:00	ч.	на	Терминал	1	/старият	Терминал	на	аерогара	София.	Полет	на	

WIZZ	AIR	в	19:00	ч.	за	Валенсия.	Кацане	на	летище	Манисес	в	21:15	ч.	Трансфер	
до	Коста	Азаар	-	Портокаловия	бряг	и	настаняване	в	хотел	Peniscola Palace 
4*	в курортното селище Пенискола. Студена вечеря. Нощувка.

2 ден  Пенискола
 Закуска.	Разходка	- включена в пакетната цена	с	водача	на	групата	из	

Пенискола	-	eдно	от	най-очарователните	крайбрежни	градчета	по	цялото	
испанско	Средиземноморие.	Ще	се	насладите	на	изумително	съчетание	
от	прекрасни	 плажове	 и	 стар	 град,	 кацнал	 на	 стръмна	 скала,	 вдадена	 в	
морето.	 На	 64	 м	 височина,	 на	 върха	 на	 скалата,	 загадъчният	 орден	 на	
Тамплиерите	построява	своя	крепост	през	XII	в.,	а	век	по-късно,	по	време	
на	 Голямата	 схизма	в	нея	 се	установява	испанският	папа	Бенедикт	XIII,	
по-известен	 като	 папа	 Луна.	 В	 Артилерийския	 парк	 на	 крепостта	 ще	
имате	 уникалната	 възможност	 да	 видите	 на	 живо,	 а	 и	 да	 нахраните	
редки	птици.	Ще	имате	малко	време	също	да	се	„изгубите“	из	тесните	
улички	на	Пенискола,	да	си	напазарувате	сувенири,	да	опитате	местната	
бира	 Badum	 или	 любимите	 сладки	 на	 папа	 Луна.	 Заради	 красотата	 и	
очарованието	 си	 Пенискола	 е	 и	 любимо	 място	 за	 снимане	 на	 филми-
като	 започнем	от	класическите	 „Calabuch“	 /1956	 г./	 и	 „El	 Cid“	 /1961	 г./	 с	
участието	на	София	Лорен,	та	стигнем	до	новите	продукции-сериалите	
„El	Chiriguito	de	Pepe“	и	6-тия	сезон	на	„Game	of	Trones“.	

Забележка:	 входните	такси	 се	 заплащат	отделно	и	на	място:	Пенискола	
крепостта	+	Артилерийския	парк:	5	EUR,	за	възр.	над	60	г.:	3.50	EUR,	за	деца	до	
9	г.:	безплатно,	за	деца	от	9-16	г.:	3.50	EUR,	за	групи	от	мин.	30	тур.:	3.50	EUR.
	 Пенискола	 е	 един	 от	 най-посещаваните	 туристически	 обекти	 в	 цяла	

Испания!	Обяд. Следобед	свободно	време	за	разходка.	Вечеря. Нощувка.

3 ден  Пенискола - Барселона - Пенискола
 Закуска. Еднодневна	 екскурзия	 до	 Барселона	 -	 втория	 по	 големина	

град	 в	 Испания	 /включена в пакетната цена/. Панорамната	 обиколка	
започва	от	бул	Диагонал,	включва	булевард	Пасео	де	ла	Грасиа,	където	се	
намират	едни	от	най-емблематичните	сгради	Каса	Батло	на	Гауди,	Каса	
Лео	Морера	 на	 Луис	 Доменек	 и	Монтанер	 и	 Каса	 Аматлер	 на	 Кадафалк	
и	 минаване	 покрай	 шедьовъра	 на	 Антонио	 Гауди	 -	 Саграда	 Фамилия.	
Преди	 да	 достигнем	 хълма	 Монджуик,	 автобусът	 ще	 ни	 преведе	 през	
един	 от	 най-красивите	 площади	 на	 Каталунската	 столица	 -	 площад	
Испания.	 Днес	 освен	 крепостта	 там	 се	 издигат	 олимпийския	 пръстен	
със	 своите	 спортни	 съоръжения,	 дело	 на	 архитекти	 като	 Арата	
Исодзаки	и	Калатрава	и	 	внушителния	силует	на	Националният	дворец	
на	 Културата	 на	 Каталуня.	 	 От	 хълма	 Монжуик	 обиколката	 отвежда	
към	 пристанището	 и	 кралската	 корабостроителница	 и	 паметника	 на	
великия	 откривател	 Христофор	 Колумб.	 Свободно	 време	 за	 разходка	 в	
готическия	квартал	и	по	най-известната	улица	на	Барселона	-	Лас	Рамблас.		
Забележка: Предвиденият обяд в хотела, ще бъде предоставен като 
сух пакет.	Връщане	в	хотела.	Вечеря. Нощувка.

4 ден  Пенискола - Валенсия - Пенискола
Закуска.	 Свободно	 време	 и	 възможност	 за	 еднодневна	 екскурзия	 срещу	

допълнително	заплащане	до	Валенсия. Обяд. Вечеря. Нощувка.

5 ден  Пенискола - Толедо - Мадрид
	 Закуска.	 Екскурзия	 до	 Толедо (UNESCO) -	 включена в пакетната 

цена.  Обяд - сух пакет. Разглеждане	 на	 историческия	 град	 (UNESCO)	
с	 Катедралата,	 църквата	 Санто	 Томе,	 Синагогата.	 Продължаване	 за	
Мадрид.	 Пристигане	 и	 начало	 на	 панорамната	 автобусна	 обиколка	
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(включена в пакетната цена)	-	главните	търговски	и	административни	
артерии	 Гран	 Виа	 и	 Кастеляна	 с	 площад	 Колумб,	 минаване	 покрай	
стадиона	 на	 футболен	 клуб	 Реал	 Мадрид,	 Пуерта	 де	 Алкала,	 площад	
Испания	 -	 сърцето	 на	 града	 с	 градините	 Сабатини.	 Следва	 пешеходна	
разходка	 из	 площад	 Пуерта	 дел	 Сол,	 площад	Майор,	 площад	 Ориенте	 с	
новата	 Катедрала,	 посветена	 на	 Мадоната	 от	 Алмодена.	 По	 желание	
посещение	на	музея	Прадо.	Настаняване	в	централно	разположения	хотел 
CITY HOUSE FLORIDA NORTE 4*	или	подобен. Нощувка.

6 ден  Мадрид - Авила - Сеговия - Мадрид 
	 Закуска.	Свободно	време	в	испанската	столица	или	по	желание	еднодневна	

екскурзия	срещу	допълнително	заплащане	до	Авила (UNESCO) и Сеговия 
(UNESCO).	Връщане	в	Мадрид. Нощувка.

7 ден  Мадрид - София 
	 Закуска.	Освобождаване	на	стаите	до	11.00	ч.	 /можете	да	си	оставите	

куфарите	в	багажното	отделение	на	хотела/.	Свободно	време	за	разходка	
в	испанската	столица	или	за	посещение	на	музея	Прадо	и	Кралския	дворец.	
Вечерта	трансфер	 до	 летище	 Барахас	 и	 излитане	 за	 София	 в	 21.35	 ч.	
Кацане	на	аерогара	София	в	01.55	ч.	на	Терминал	1.

Описание на хотела в Пенискола
Хотел PENISCOLA PALACE & Wellness SPA - 4* 

 www.peniscolapalace.com
 
Хотелът	 е	 разположен	 на	 първа линия в	 един	 от	 най-известните	
испански	 курорти	 в	 района	 на	 Валенсия.	 Стаите	 на	 Пенискола	 Палас,	
барът,	ресторантът,	големият	външен	басейн	и	2	джакузита,	предлагат	
запомнящи	се	гледки	към	морето	и	папския	дворец.	Старият	град	се	намира	
на	 около	 1	 км	 от	 хотела,	 а	 крайбрежният	 булевард	 предлага	 отлична	
възможност	 за	 разходка	 на	 гостите	 на	 хотела.	 Хотелът	 разполага	 с	 224	
реновирани	стаи	с	модерен	и	уютен	интериор.	Всички	стаи	имат	тераса,	
климатик,	баня	със	сешоар,	телефон	и	телевизор.

ОПИСАНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЕКСКуРЗИИ:
ПРОВЕЖДАНЕТО НА EКСКуРЗИИТЕ Е НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Еднодневна обзорна екскурзия Валенсия
Цена преди отпътуване: възрастен: 40 EUR, деца до 12 г.: 20 EUR
Цена на място: възрастен: 45 EUR, деца до 12 г.: 22 EUR, 
мин. брой 20 тур. 
Валенсия	 -	3-ят	по	големина	град	в	Испания	с	2000	история,	притежаващ	
впечатляващо	културно	и	художествено	наследство,	европейска	столица	
на	културата	за	2010	г.	В	тази	екскурзия	е	включена	пешеходна	разходка	в	
елегантната	старинна	част	на	града	с	бароковия	дворец	на	Маркиз	де	лос	
дос	Агуас	и	катедралата,	автобусна	обиколка	до	новата	част	на	Валенсия	и	
известния	„Град	на	изкуството	и	науката”	или	т.н.	„Градът	на	бъдещето”,	
отворил	 врати	 1998	 г.,	 който	 е	 най-големият	 научен	 и	 развлекателен	
център	 в	 Европа	 със	 своите	 многобройни	 музеи	 и	 уникален	 аквариум.	
Входните	 такси	 се	 заплащат	 отделно	 и	 на	 място.	 Входните	 такси	 се	
заплащат	 на	 място:	 Океонографският	 музей	 -	 индивидуален	 билет:		
28.50	EUR,	деца	от	4-12	г.	и	пенсионери	над	65	г.:	21.50	EUR,	цена	за	групи	над	
20	тур.:	20	EUR
Предвиденият обяд в хотела, ще бъде предоставен като сух пакет.

2. Еднодневна екскурзия Авила и Сеговия
Цена преди отпътуване: възрастен: 40 EUR, деца до 12 г.: 20 EUR
Цена на място: възрастен: 45 EUR, деца до 12 г.: 22 EUR,
мин. брой 20 тур.
Отпътуване	и	първа	спирка	в Авила (UNESCO)	-	невероятно	средновековно	
селище,	опасано	с	високи	крепостни	стени,	дълги	2,5	км,	с	общо	9	порти	и	
82	полукръгли	кули.	„Градът	на	светците	и	на	камъка",	както	го	наричат	
в	 Кастилия	 и	 родно	 място	 на	 Света	 Тереза,	 е	 съхранил	 множество	
религиозни	 паметници,	 сред	 които	 са	 и	 готическата	 катедрала	 (края	 на	
XII	-	XIII	в)	и	базиликата	Сан	Висенте.	Продължаване	за	Сеговия (UNESCO),	
столица	на	провинция	Кастилия	-	Леон,	която	привлича	посетителите	със	
знаменития	си	римски	виадукт	от	преди	2000	г.	дълъг	728	м	и	висок	28	м,	
с	живописната	си	стара	част	и	със	Замъка	на	Сеговия	(Алкасар).	Входните	
такси	 се	 заплащат	отделно	и	 на	място:	Авила	 -	 Катедралата:	 6	 EUR,	 за	
пенсионери:	5.50	EUR,	младежи	от	12-18	г.:	4.50	EUR,	групи	от	мин.	20	тур.:	
4.50	EUR,	Kамбанария:	2	EUR,	Крепостни	стени:	5	EUR,	за	групи	от	мин.	20	
тур.,	пенсионери	и	ученици:	3.50	EUR,	Сеговия	-	Ел	Алкасар	-	вход	за	двореца	
и	площада	на	оръжията:	5.50	ЕUR,	за	пенсионери	над	65	г.,	студенти,	групи	
над	10	тур.:	3.50	EUR,	доплащане	за	изкачване	на	кулата	Хуан	 II:	2.50	EUR,	
доплащане	за	аудио	гид	на	испански,	английски,	френски,	немски,	италиански,	
португалски,	 руски,	 холандски	 и	 полски:	 3	 EUR,	 Катедралата	 +	 музея	 +	
манастира:	3	EUR,	възрастни	над	65	г.,	деца	и	за	групи	над	20	тур.:	2.50	EUR,	
деца	до	9	г.	-	безплатно
	

Полетно разписание:

Излита от / час Каца в / час

W6 4409 от София / 19:00 ч във Валенсия / 21:15 ч

W6 4402 от Мадрид / 21:35 ч в София / 01:55 ч
Забележка: чекиран	багаж	за	2-авиокомпании:	1	брой	регистриран	багаж	до	
20	кг	и	1	брой	малък	ръчен	багаж	(	тип	раница)	с	размери	43/32/25	см
Минимален	брой	за	осъществяване	на	екскурзията:	40
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Приказна	страна,	пълна	с	контрасти	-	това	е	ИСПАНИЯ!	

АНДАЛуСИЯ	 -	 земя	 на	 огнени	 страсти,	 бурни	 ритми,	
природна	 красота	 и	 хилядолетна	 история.	 Снимки,	
филми	 и	 разкази	 на	 очевидци	 не	 могат	 да	 предадат	
усещанията,	 които	 се	 будят	 в	 душата	 и	 сърцето	
на	 човек,	 който	 за	 първи	 път	 посещава	 градове	
като	 Кордоба,	 Севиля,	 Гранада,	 Херес,	 Малага,	 Кадис	 и	
десетките	 други	 живописни	 селища	 на	 тази	 обгорена	
от	слънчевите	лъчи,	но	надарена	с	колорит	земя.		За	да	
се	докоснете	до	хилядите	лица	на	Андалусия,	елате	с	нас	
на	незабравимо	пътешествие!

Тази	програма	е	за	всички	вас,	които	ОБИЧАТЕ ИСПАНИЯ	
и	 искате	 да	 съчитаете	 една	 опознавателна	 екскурзия	
на	 АНДАЛуСИЯ	 с	 посещение	 на	 Малага, Кордоба, 
Севиля, Гранада, Нерха, Херес де ла Фронтера, Аркос 
де ла Фронтера, Кадис, Гибралтар с	 мини	 почивка	
на	 уникално	 място,	 познато	 като	 Коста Байена /
„Брегът на кита”/	 в	 най-западното	 й	 крайбрежие,	
съчетаващо	 многовековната	 история	 и	 архитектура	
с	 неповторимата	 красота	 на	 курортите	 и	 на	
Атлантическия	бряг,	обляни	в	светлина	и	слънце...

8	дни	/	7	нощувки	/	7	закуски	/	4	вечери	
пътуване	със	самолет

Дата: от 02 май до 09 май 2020 г.

по маршрут: София - Малага - Нерха (Коста дел Сол) - Гранада - Нерха - 
Кордоба - Севиля - Коста Байена (Коста де ла Лус) - Кадис - Херес де ла 

Фронтера - Аркос де ла Фронтера - Гибралтар - Малага - София

ПАКЕТНИ	ЦЕНИ

Период На	турист	
в	двойна	стая

Доплащане	
за	единична	стая

Намаление	за	
3-ти	възрастен

Намаление	за	
1-во	дете	3-14.99	г.

Намаление	за	
2-ро	дете	3-14.99	г.

ОТСТЪПКА 60 лв. за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 23.01.2020 г.

02.05. - 09.05.
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ 1395 лв. 335	лв. 140	лв. 340	лв. 340	лв.

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ИСПАНИЯ
обиколка на АНДАЛуСИЯ с Коста дел Сол и	почивка	

на	Атлантическия	океан	и Коста де ла Лус

5	посещения,

включени	в	пакетната	цена



ТА Мондел Травел /  202092

Пакетната цена включва:
•	 самолетен	 билет	 София	 -	Малага	 -	 София	 на	 BULGARIA	 AIR	 с	 включени	

летищни	такси,	1	бр	регистриран	багаж	до	23	кг	и	1	бр	ръчен	багаж	до	10	
кг	с	размери	55х40х23	см;

•	7 нощувки със закуски,	от	които:	2	-	в	Нерха	в	х-л	3*,	1	-	в	Севиля	в	х-л	
3*,	4	-	в	хотел	Senator	Playaballena	Spa	4*	от	престижна	хотелска	верига	в	
един	от	най-прочутите	курортни	райони	Коста	Байена	близо	до	Кадис	на	
Коста	де	ла	Лус	/Испания/;

•	4	вечери	с	включени	вино	и	вода;
•	разходка	в	Нерха;
•	туристическа	обиколка	на	Кордоба;
•	туристическа	обиколка	на	Севиля;
•	разходка	в	Гибралтар;
•	разходка	в	Малага;
•	български	водач,	който	е	с	групата	през	цялото	време;
•	медицинска	застраховка	за	периода	на	пътуването	с	асистанс	и	покритие	

5	000	EUR	

Пакетната цена не включва:
•	допълнителни	екскурзии;
•	доплащане	за	мед.	застраховка	за	лица	над	65	г.:	5	лв.,	над	75	г.:	20	лв.;
Забележка: препоръчваме	най-малко	един	месец	преди	отпътуване,	да	си	
извадите	безплатната	здравна	Евро	карта	и	да	я	носите	със	себе	си,	тъй	
като	много	медицински	центрове	в	Испания	работят	с	нея.

Туристическа програма
1 ден  София - Малага - Нерха /разст. 70 км/
	 Полет	София	-	Малага	от	Терминал	2	на	аерогара	София	в	17.55	ч.	Кацане	в	

Малага	в	20.45	ч.	Трансфер	с	автобус	до	Нерха	-	средиземноморското	градче	
на	Коста	дел	Сол,	използвано	като	снимачна	площадка	на	култовия	юношески	
сериал	„Синьо	лято“	(Verano	azul).	Именно	там	ще	имате	възможност	да	се	
потопите	в	автентичната	атмосфера	на	това	очарователно	място	и	
да	си	припомните	приключенията	на	Панчо,	Хави	и	Пираня.	Пристигане	и	
настаняване	в	хотел.	Нощувка.	

2 ден  Нерха - Гранада - Нерха /разст. 95 км в посока/
Закуска. Свободно	време	разходка	или	плаж.	По	желание	и	срещу	допълнително	

заплащане	 на	 екскурзия	 /необходима е предварителна резервация и 
плащане с основния пакет, няма възможност за записване на място/ до	
Гранада	-	градът	на	трите	хълма,	която	включва	организирано	посещение	
с	включена	входна	такса	за	Двореца,	местен	екскурзовод	с	превод	от	водача	
на	 групата,	 резервиран	 час	 за	 посещение	 на	 двореца	 Алхамбра,	 един	 от	
върховете	в	ислямското	изкуство	и	градините	на	Женералифе	(UNESCO).	
Следва	туристическа	програма	с	пешеходна	разходка	в	центъра	на	града,	
която	включва	Катедралата,	Кралския	параклис	с	гробниците	на	първите	
католически	 крале	Изабел	и	Фернандо,	 както	и	на	тяхната	дъщеря	Хуана		
/Катедралата:	5	EUR,	Кралският	параклис:	5	EUR/.	Разходка	из	стария	квартал	
около	Катедралата	с	многобройните	ресторантчета	и	кафетерии,	където	
можете	да	опитате	местните	специалитети	тортиля	дел	сакромонте,	
патладжан	с	мед	от	тръстика	или	фасул	със	салата	и	шунка.	Връщане	в	
Нерха.	Вечерна	разходка	/включена в пакетната цена/	с	водача	на	групата	
из	 калдъръместите	 улички	 на	 това	 приказно	 място	 и	 за	 фантастични	
снимки	от	панорамната	площадка	на	прекрасните	заливи.	Нощувка. 

3 ден  Нерха - Кордоба - Севиля /разст. 350 км/
Закуска. Отпътуване	 за	 Кордоба.	 Пристигане	 и	 начало	 на	туристическа	

програма	/включена в пакетната цена/:	историческият	център	(UNESCO),	
римският	 мост,	 кулата	 Калаора,	 Еврейският	 квартал	 със	 Синагогата	 и	
старата	джамия	Ла	Мескита	(Джамията:	10	ЕUR,	Алкасар:	4.50	ЕUR,	Кулата	
Калаора:	4.50	ЕUR.	Продължаване	за	Севиля	-	сърцето	на	Андалусия,	градът,	
в	който	се	влюбваш	за	цял	живот.	Настаняване	в	хотел.	Нощувка. 

4 ден  Севиля - Коста Байена на Коста де ла Лус 
 /разст. 125 км/
Закуска.	Туристическа	програма	/включена в пакетната цена/. Севиля	ще	

ви	омагьоса	със	своята	пищност	и	красота.	Арабските	стилове	и	елементи	
доминират,	както	в	архитектурата,	така	и	в	много	традиции,	които	са	
съхранени	и	до	днес.	Обиколката	на	града	включва	разглеждане	на	Площад	
Испания,	който	е	център	на	Иберо	-	Американското	изложение	от	1929	г.		
и	 впечатлява	 с	 красивия	 павилион	 в	 еклектичен	 стил,	 комбинация	 от	
Арт	Деко,	мудехар	и	барок,	стария	еврейски	квартал	-	Св.	Кръст,	където	
е	 запазена	 атмосферата	на	 средновековна	Севиля,	 историческия	център	
на	 града,	 където	 се	 намират	 великолепният	 Алкасар	 и	 внушителната	

Катедрала	(UNESCO)	-	шедьоври	на	архитектурата	/могат	да	се	посетят	
в	свободното	време,	входните	такси	се	заплащат	отделно	-	Катедралата:	
9	EUR,	над	65	г.	и	младежи	до	25	г.:	4	EUR,	Алкасар:	9.50	EUR,	за	пенсионери	
и	 студенти	 от	 17-25	 г.:	 2	 EUR/.	 Трансфер	 с	 автобус	 до	 курортната	
част	Коста Байена на Коста де ла Лус	в	залива	на	Кадис.	Настаняване	в	
PLAYABALLENA SPA HOTEL - 4*. Вечеря. Нощувка.

5 ден  Коста Байена на Коста де ла Лус - Кадис 
 /разст. 50 км в посока/
Закуска. Плаж	или	следобед	допълнителна	полудневна	екскурзия	до	най-стария	

град	на	Запада	-	невероятно	красивия	град	Кадис,	разположен	на	полуостров,	
вдаден	навътре	в	океана.	Вечеря. Нощувка.

6 ден  Коста Байена на Коста де ла Лус
Закуска.	Плаж	и	свободно	време.	Вечеря. Нощувка.

7 ден  Коста Байена на Коста де ла Лус - Херес де ла 
Фронтера - Аркос де ла Фронтера /разст. 100 км в посока/
Закуска.	 Плаж	 или	 допълнителна	 еднодневна	 екскурзия.	 За	 интереса	 и	

възхищението	 на	 туристите	 се	 „борят”	 два	 очарователни	 градa	 на	
Коста	де	ла	Лус,	в	тази	екскурзия	ви	предлагаме	един	от	тях: Херес де ла 
Фронтера	-	родина	на	прочутата	напитка	шери,	както	и	„вратата	към	
белите	селища”	- Aркос де ла Фронтера. Вечеря. Нощувка.

8 ден  Коста Байена на Коста де ла Лус - Гибралтар -  
 Малага - София /разст. 275 км/
Закуска.	Отпътуване	и	кратка	попътна	почивка	/включена в пакетната 

цена/	в	малкото	късче	английска	земя	на	Иберийския	полуостров	и	много	
известна	 безмитна	 зона	 Гибралтар.	 Свободно	 време	 с	 възможност	 за	
последни	покупки	(билетът	за	автобус:	~3.30	EUR	се	заплаща	на	място).	
Гибралтар	представлява	едно	от	най-скъпите	военни	укрепления	в	Европа,	
което	обхваща	повече	от	1200	години	мавританска,	испанска	и	британска	
история.	Продължаване	за	Малага	и	спирка	за	разходка	из	центъра	на	града.	
Отпътуване	за	летище Малага.	Полет	Малага	-	София	в	21.30	ч.	Кацане	на	
аерогара	София	в	02.00	ч.	

Информация за курортния район COSTA BALLENA:

Коста Байена	е	изключителен	комплекс,	разположен	на	400	дка	крайбрежна	
ивица,	 в	 района	 на	 Коста	 де	 ла	 Лус	 между	 курортите	 Рота	 и	 Чипиона.		
С	 почти	 4	 мили	 девствени	 плажове,	този	 автентичен	 курортен	 район	
предлага	и	много	възможности	за	спорт,	като	особено	популярно	е	голф	
игрището,	 проектирано	 от	испанския	 голфър	Мариа	Олазабал.	 А	 защо	 се	
казва	 Коста	Байена?	Отговорът	е	 в	 легендата	 за	 кита,	 с	 която	вече	 се	
запознахте	в	началото	на	програмата...

Описание на PLAYABALLENA HOTEL 4*: 

	 www.playasenator.com/hoteles/playaballena/
Местоположение:	Хотелът	е	на	първа линия до	морето	в	залива	
на	град	Кадис	между	курортите	Рота	и	Чиклана	в	областта	Коста	
де	ла	Лус.	В	другия	си	край	граничи	с	известното	игрище	за	голф	Ел	
Кампо	де	Голф	Костабайена.
Безплатни услуги на хотела: WI-FI	-	30	мин.	във	фоайето	на	хотела,	
шезлонги	и	чадъри	на	басейна,	открит	басейн	и	спасител,	отопляем	
басейн	/извън	сезона/	с	джакузи,	басейн	за	деца,	солариум	и	градини,	
ресторант.	
За децата:	 мини-клуб	
Делфин	(с	2	възр.	категории:	
3-6	г.	и	7-11	г.),	
Клуб	 Макси:	 фитнес	 клуб,	
аеробика,	 степ,	 бодипумп,	
йога	 сутрин,	 Клуб	
Мини-Гарден:	 занимания	
по	 градинарство	 и	
отглеждане	 на	 растения,	
клуб	 по	 готварство,	 ден	
на	цирка.
Обзавеждане на стаите:	
eлегантна	 мебелировка,	
две	 легла	 с	 размери	
всяко	едно	1.35	х	2	м	или	
фамилна	 стая	 с	 двойно	
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легло	с	размери	1.80	х	2	м,	климатик,	TV-SAT,	минибар	/срещу	заплащане/,	
балкон	или	тераса	с	маса	и	столове,	вентилатор	на	тавана,	баня	/
WC+сешоар,	 сейф	 /срещу	 заплащане/.	 Максимално	 настаняване:		
3-ма	възрастни	или	2-ма	възрастни	с	2	деца	до	12	г.,	но	и	в	двата	
случая	се	ползват	само	двете	големи	легла.	
Платени услуги:	 билярд,	 SPA	 &	 Wellness	 Aquaplaya	 3*,	 медицински	
услуги,	 рент-а-кар,	 румсервиз,	 магазин	 за	 сувенири,	 компютри	 с	
интернет	достъп,	обмяна	на	валута,	гледане	на	деца.
Забележка: В	СПА	центъра	 не	 се	 допуска	 използване	 на	 кърпи	 от	
стаите,	 както	на	плажа,	така	и	на	басейна.	Може	да	 се	 вземе	от	
рецепцията	кърпа	срещу	депозит	от	10	EUR,	от	който	се	удържа	
1	EUR	при	подмяна	на	кърпата	с	чиста.	В	другия	случай,	услугата	е	
безплатна	и	се	връща	целият	депозит.	Задължително	е	влизането	в	
СПА	центъра	с	джапанки.	В	случай,	че	нямате,	може	да	си	закупите	
от	центъра	срещу	3	EUR.

	ОПИСАНИЕ И ЦЕНИ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЕКСКуРЗИИ:

1. Екскурзия до изключителната Гранада
Еднодневна с автобус. Минимален брой: 20 туристи
Цена преди отпътуване: възр.: 75 EUR, деца 4-12 год.: 60 EUR. 
Необходима е предварителна резервация и плащане с основния 
пакет. Няма възможност за записване на място. 
Екскурзия до Гранада -	 градът	 на	 трите	 хълма,	 която	 включва	
организирано	посещение	на	двореца	Алхамбра,	един	от	върховете	
в	 ислямското	 изкуство	 и	 градините	 на	 Женералифе	 (UNESCO).	
Включва	 предварително	 резервиран	 час	 за	 посещение	 на	 двореца	
Алхамбра,	входна	такса	и	беседа	на	придружаващ	местен	екскурзовод	
с	 превод	 на	 български	 език.	 Разрешеният	 брой	 за	 група	 е	 до	 20	
туристи.	При	по-голям	брой	желаещи	се	налага	групата	да	се	раздели	
на	 две,	 като	 всяка	 поотделно	 е	 с	 придружаващ	 екскурзовод).	 По	
време	на	екскурзията	е	предвидена	разходка	с	водача	на	групата	из	
центъра	на	Гранада	и	запознаване	с	основните	забележителности,	
както	и	свободно	време.	Входните	такси	за	Катедралата:	5	EUR	и	
Кралския	параклис:	5	EUR	се	заплащат	отделно	и	по	желание.	

2. Екскурзия до очарователния „бял” град Кадис
Полудневна с автобус. Минимален брой: 18 туристи
Цена преди отпътуване: възр.: 40 EUR, деца oт 4-12 год.: 20 EUR
Цена на място: възр.: 45 EUR, деца от 4-12 г.: 22 EUR 

“Там, където пред теб е само океанът!”
От	 пристанището	 на	 очарователния	 „бял”	 град	 Кадис,	 Колумб	
е	тръгнал	 с	 каравелите	 си	 да	 открие	 Америка	 и	 единствен	 град	
в	 Европа,	 който	 въпреки	 мечтата	 си	 император	 Наполеон	 не	 е	
успял	да	превземе.	Разположен	е	на	полуостров,	заобиколен	от	3-те	
страни	с	океан	и	 свързан	със	 сушата	само	с	тясна	ивица	 земя.	За	
30-вековната	 му	 история	 напомня	 45-метрова	 кула	 Тавира.	 От	
пристанището	 на	 Кадис,	 Колумб	 е	 тръгвал	 с	 каравелите	 си	 за	
поредното	 пътешествие	 след	 откриването	 на	 Америка,	 а	 днес	
оттук	тръгват	фериботи	 за	 Канарските	острови.	 Тук	 е	 сниман	
филмът	 „Днес	 не	 умирай”	 с	 Джеймс	 Бонд,	 като	 панорамата	
замества	снимки	от	Куба.	
Мнение	на	всички	туристи:	„Не го пропускайте!”	-	това	е	другият	
от	 2-та	 града,	 които	 се	 „борят”	 за	 лидерство	 в	 интереса	 и	
възхищението	на	туристите	в	област	Коста	де	ла	Лус.	

3. Екскурзия до град Херес де ла Фронтера 
и Аркос де ла Фронтера - част от 

„Белите селища”
Eднодневна с автобус. Минимален брой: 18 туристи
Цена преди отпътуване: възр.: 37 EUR, деца от 4-12 г.: 18 EUR 
Цена на място: възр.: 42 EUR, деца от 4-12 г. : 21 EUR 

Посещение	на	едни	от	най-известните	„бели селища”: Aркос де ла 
Фронтера	-	„вратата	към	Pueblos	Blancos	-	Белите	селища”	с	църквата	
Санта	Мария	 XV	 век	 в	 готически	 стил	 и	 с	 елементи	 на	 мудехар,	
крепостта	 на	 Дуковете,	 средновековната	 градска	 порта	 Арката	
на	Матрера.	В	другия	град	от	програмата	- Херес де ла Фронтера 
може	да	се	разходите	по	старинни	улички	с	многобройни	винарски	
изби	за	прочутата	напитка	„шери”,	както	и	до	най-известната	от	
тях	„La	Bodega	Real	La	Concha”	(мида)	 -	дело	на	прочутия	френски	
архитект	 Густав	 Айфел	 -	 изисква	 се	 предварителна	 резервация	
2	 дни	 преди	 посещението	 -	 групова	 цена	 при	 мин.	 25	 тур.:		
10	EUR,	индивид.:	16	EUR.	Херес	де	ла	Фронтера	е	родина	на	шерито.	
Името	му	идва	от	старото	име	на	града	Шериш.	В	околностите	
върху	 18	 хил.	 хектара	 варовита	 земя	 се	 отглеждат	 лозя.	 Топлият	
и	 сух	 климат	 леванте	 и	 влажният	 пониенте	 дават	 възможност	
за	 2	 реколти.	 В	 околностите	 на	 града	 се	 намира	 и	 сградата	 на	
най-известната	 кралска	 андалуска	 школа	 по	 езда	 (единствената	
в	 Испания,	 предлагаща	 представления	 с	 благородните	 бели	
картезиански	жребци).

	

Полетно разписание:

Излита от / час Каца в / час

FB 479 от София / 17:55 ч в Малага / 20:45 ч

FB 480 oт Малага / 21:30 ч в София / 02:00 ч  +1

Всеки	пътник	има	право	на	1	брой	регистриран	багаж,	който	да	не	надвишава	
23	кг	и	1	брой	ръчен	багаж	до	10	кг.
Минимален брой за осъществяване на екскурзията: 35
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ПАКЕТНИ ЦЕНИ за настаняване в хотел PLAYABALLENA SPA HOTEL 4*

Период На	турист	
в	двойна	стая

Доплащане	за	обяд	
+	вода	+	вино	на	
турист за целия 

период

Намаление	за	
3-ти	възр.

Намаление	
за	1-во	дете	

3-14.99	г.	с	2-ма	
възр.

Намаление	
за	2-ро	дете	

3-14.99	г.	
с	2-ма	възр.

Доплащане	
за	единична	стая

ОТСТЪПКА 60 лв. за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 27.12.2019 г.

16.06. - 23.06. 1315 лв. 138	лв. 110	лв. 480	лв. 480	лв. 285	лв.

05.09. - 12.09. 1387 лв. 138	лв. 140	лв. 590	лв. 590	лв. 285	лв.

12.09. - 19.09. 1279 лв. 138	лв. 115	лв. 480	лв. 480	лв. 285	лв.

19.09. - 26.09. 1205 лв. 73	лв. 95	лв. 410	лв. 410	лв. 255	лв.

ИСПАНИЯ - КАДИС 
„карибска” екзотика на брега 

на Коста де ла Лус „Испанските кариби”
с възможност за допълнителна екскурзия 

с посещение на Мароко

Приказна	 страна,	 пълна	 с	 контрасти	 -	 това	 е	
ИСПАНИЯ!	И	ако	все	пак	се	колебаете	да	изберете	
именно	тази	програма	 -	 знайте,	че	около	КАДИС	в	
испанската	 област	 КОСТА	 де	 ла	 ЛУС,	 плажовете	 с	
бели	пясъци	и	синевата	на	Атлантическия	океан	са	
все	така	очарователни,	както	при	отпътуването	
на	 Колумб,	 а	 хилядолетната	 история	 и	 култура	
на	 испанците	 будят	 възхищение	 и	 непреодолимо	
желание	да	се	докоснете	до	тях.

Да, наистина: „НАТАТЪК Е САМО ОКЕАНЪТ!”
Тази	 програма	 е	 за	 всички	 вас,	 които	 ОБИЧАТЕ	
ИСПАНИЯ	и	искате	да	почивате	на	уникално	място	
по	 най-западното	 й	 крайбрежие,	 съчетаващо	
многовековната	 история	 и	 архитектура	 с	
неповторимата	 красота	 на	 курортите	 и	 на	
Атлантическия	бряг,	обляни	в	светлина	и	слънце...
Според легендата,	 много	 отдавна,	 когато	
животните	 говорели	 с	 хората,	 една	 сутрин	 край	
бреговете	 на	 Кадис	 е	 забелязана	 огромната	 перка	
на	 кит.	 За	 величествения	 кит	 се	 знае,	 че	 той	 е	
в	 постоянно	 търсене	 на	 топли	 места,	 златни	

плажове,	реки	и	плодородни	земи.	Знаейки,	че	накрая	
е	намерил	светилището,	старият	кит,	вече	уморен	
от	 дългото	 търсене,	 решил	 да	 умре	 на	 финия	
пясък	 на	 този	 фантастичен	 плаж	 с	 най-красивия	
залез.	Оттогава,	 според	 легендата,	това	място	 е	
познато	като	Коста Байена	/„Брегът	на	кита”/...

“ТАМ, където ПРЕД ТЕБ е САМО ОКЕАНЪТ! 
Почивка като на слънчевите Кариби” - КАДИС 

и курортите на Коста де ла Лус

С изключителна 

популярност, 

за СЕДМА 

ПОРЕДНА ГОДИНА

- програма за тази 

непозната част 

на ИСПАНИЯ!
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Туристическа програма

1 ден
Полет	София	-	Малага	от	Терминал	2	на	аерогара	София.	Кацане	в	Малага.	
Трансфер	с	автобус	/около	250	км/	до	курортната	част	Коста Байена на	
Коста	де	ла	Лус	в	залива	на	Кадис.	Настаняване	в	PLAYABALLENA SPA HOTEL 
4*.	Студена вечеря. Нощувка.
2 ден
Закуска. Плаж	 или	 следобед,	 допълнителна	 полудневна	 екскурзия	 до	 най-
стария	 град	 на	 Запада	 -	 невероятно	 красивия	 град	 Кадис,	 разположен	 на	
полуостров,	вдаден	навътре	в	океана.	Вечеря. Нощувка.

3 ден
Закуска.	 Плаж	 или	 допълнителна	 еднодневна	 екскурзия.	 За	 интереса	 и	
възхищението	 на	 туристите	 се	 „борят”	 два	 очарователни	 градa	 на	
Коста	де	ла	Лус,	в	тази	екскурзия	ви	предлагаме	един	от	тях:	Херес де ла 
Фронтера	 -	родина	на	прочутата	напитка	шери,	 както	и	 „вратата	към	
белите	селища”	-	Aркос де ла Фронтера. Вечеря. Нощувка. 

4-5 ден
Закуска.	 Плаж	 или	 допълнителна	 2-дневна	 екскурзия	 до	 Казабланка и Рабат 
в Мароко	 (с	 автобус	 и	ферибот,	 задължително	 е	 носенето	 на	 задграничен	
паспорт).	Вечеря. Нощувка.

6 ден
Закуска.	 Свободно	 време	 или	 възможност	 за	 включване	 в	 допълнителна	
полудневна	 екскурзия	 до	 красивото	 градче	 Санлукар де Барамеда с	
възможност	за	разходка	в	най-големия	Национален	природен	парк	на	Испания	
-	Доняна	(под	защита	на	ЮНЕСКО).	Връщане	в	хотела.	Вечеря. Нощувка.

7 ден
Закуска. Свободно	 време	 или	 допълнителна	 еднодневна	 екскурзия	 до	
величествената	Севиля (UNESCO). Вeчеря. Нощувка.

8 ден
Закуска.	Отпътуване	и	 кратка	попътна	почивка	 /включена	 в	 пакетната	

цена/	 в	малкото	 късче	 английска	 земя	на	Иберийския	 полуостров	и	много	
известна	 безмитна	 зона Гибралтар.	 Свободно	 време	 с	 възможност	 за	
последни	покупки	 (билетът	за	автобус:	~3.30	EUR	се	 заплаща	на	място).	
Гибралтар	представлява	едно	от	най-скъпите	военни	укрепления	в	Европа,	
което	обхваща	повече	от	1200	години	мавританска,	испанска	и	британска	
история.	Полет	Малага	-	София.	Кацане	на	аерогара	София.

Пакетната цена включва:	
7	нощувки	в	хотел	Senator Playaballena 4*	от	престижнa	хотелскa	веригa	
PlayaSenator	Hotels	в	един	от	най-прочутите	курортни	райони	Коста	
Байена	близо	до	Кадис	на	Коста де ла Лус	/Испания/
7	полупансиона	на	шведска	маса	/7	закуски	+	7	вечери	+	вода	+	вино/	
с	възможност	за	допл.	на	обеди	+	вино	+	вода
самолетен	билет	София	-	Малага	-	София	на	BULGARIA	AIR	с	включени	
летищни	такси,	1	бр	регистриран	багаж,	който	да	не	надвишава	23	кг	
и	1	бр	ръчен	багаж	до	10	кг	с	размери	55х40х23	см
трансфер	от	летище	Малага	до	хотела	и	обратно	/около	250	км	в	
едната	посока/
разходка	в	безмитното	английско	късче	земя	Гибралтар
български	водач,	който	е	с	групата	през	цялото	време	на	престоя	от	
кацането	на	самолета	на	летището	в	Испания	до	отпътуването	за	
България
изпращане	на	летище	София	от	представител	на	туроператора
медицинска	застраховка	за	периода	на	пътуването	с	асистанс	и	
покритие	5	000	EUR	

Пакетната цена не включва:
•	допълнителни	екскурзии;
•	доплащане	за	медицинска	застраховка	за	лица	над	65	г.:	5	лв.,	над	70	г.:	10	лв.	
Забележка: препоръчваме	най-малко	един	месец	преди	отпътуване,	да	 си	
извадите	безплатната	здравна	Евро	карта	и	да	я	носите	със	себе	си,	тъй	
като	много	медицински	центрове	в	Испания	работят	с	нея.	

Информация за курортния район COSTA BALLENA:

Коста Байена	е	изключителен	комплекс,	разположен	на	400	дка	крайбрежна	
ивица,	в	района	на	Коста	де	ла	Лус	между	курортите	Рота	и	Чипиона.	С	
почти	 4	 мили	 девствени	 плажове,	 този	 автентичен	 курортен	 район	
предлага	и	много	възможности	за	 спорт,	 като	особено	популярно	е	 голф	
игрището,	 проектирано	 от	 испанския	 голфър	Мариа	Олазабал.	 А	 защо	 се	
казва	 Коста	 Байена?	 Отговорът	 е	 в	 легендата	 за	 кита,	 с	 която	 вече	 се	
запознахте	в	началото	на	програмата...

Описание на PLAYABALLENA HOTEL 4*: 
	 www.playasenator.com/hoteles/playaballena/
Местоположение:	Хотелът	е	на	първа линия	до	морето	в	залива	
на	град	Кадис	между	курортите	Рота	и	Чиклана	в	областта	Коста	
де	ла	Лус.	В	другия	си	край	граничи	с	известното	игрище	за	голф	Ел	
Кампо	де	Голф	Костабайена.
Безплатни услуги на хотела: WI-FI	-	30	мин.	във	фоайето	на	хотела,	
шезлонги	и	чадъри	на	басейна,	открит	басейн	и	спасител,	отопляем	
басейн	/извън	сезона/	с	джакузи,	басейн	за	деца,	солариум	и	градини,	
ресторант.	
За децата:	мини-клуб	Делфин	(с	2	възр.	категории:	3-6	г.	и	7-11	г.),	
Клуб	Макси:	фитнес	 клуб,	 аеробика,	 степ,	бодипумп,	йога	 сутрин,	
Клуб	 Мини-Гарден:	 занимания	 по	 градинарство	 и	 отглеждане	 на	
растения,	клуб	по	готварство,	ден	на	цирка.
Обзавеждане на стаите:	 eлегантна	 мебелировка,	 две	 легла	 с	
размери	 всяко	 едно	 1.35	 х	 2	 м	 или	фамилна	 стая	 с	 двойно	 легло	 с	
размери	 1.80	 х	 2	 м,	 климатик,	 TV-SAT,	 минибар	 /срещу	 заплащане/,	
балкон	или	тераса	с	маса	и	столове,	вентилатор	на	тавана,	баня	/
WC+сешоар,	сейф	/срещу	заплащане/.	Максимално	настаняване:	3-ма	
възрастни	или	2-ма	възрастни	с	2	деца	до	12	г.,	но	и	в	двата	случая	
се	ползват	само	двете	големи	легла.	
Платени услуги:	 билярд,	 SPA	 &	 Wellness	 Aquaplaya	 3*,	
медицински	 услуги,	 рент-а-кар,	 румсервиз,	 магазин	 за	
сувенири,	 компютри	 с	 интернет	 достъп,	 обмяна	 на		
валута,	гледане	на	деца.
Забележка: В	 СПА	 центъра	 не	 се	 допуска	 използване	 на	 кърпи	 от	
стаите,	 както	на	 плажа,	така	 и	 на	 басейна.	Може	 да	 се	 вземе	 от	
рецепцията	кърпа	срещу	депозит	от	10	EUR,	от	който	се	удържа	

1	EUR	при	подмяна	на	кърпата	с	чиста.	В	другия	случай,	услугата	е	
безплатна	и	се	връща	целият	депозит.	Задължително	е	влизането	в	
СПА	центъра	с	джапанки.	В	случай,	че	нямате,	може	да	си	закупите	
от	центъра	срещу	3	EUR.
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1. Екскурзия до очарователния „бял” град Кадис
Полудневна с автобус. Минимален брой: 18 туристи
Цена преди отпътуване: възр.: 40 EUR, деца 4 до 12 год.: 20 EUR
Цена на място: възрастен: 45 EUR, деца 4 до 12 г.: 22 EUR 

“Там, където пред теб е само океанът!”
От	 пристанището	 на	 очарователния	 „бял”	 град	 Кадис,	 Колумб	
е	тръгнал	 с	 каравелите	 си	 да	 открие	 Америка	 и	 единствен	 град	
в	 Европа,	 който	 въпреки	 мечтата	 си	 император	 Наполеон	 не	 е	
успял	да	превземе.	Разположен	е	на	полуостров,	заобиколен	от	3-те	
страни	с	океан	и	свързан	със	сушата	само	с	тясна	ивица	земя.	За	
30-вековната	 му	 история	 напомня	 45-метрова	 кула	 Тавира.	 От	
пристанището	 на	 Кадис,	 Колумб	 е	 тръгвал	 с	 каравелите	 си	 за	
поредното	 пътешествие	 след	 откриването	 на	 Америка,	 а	 днес	
оттук	тръгват	фериботи	 за	 Канарските	острови.	 Тук	 е	 сниман	
филмът	 „Днес	 не	 умирай”	 с	 Джеймс	 Бонд,	 като	 панорамата	
замества	снимки	от	Куба.	
Мнение	на	всички	туристи:	„Не го пропускайте!”	-	това	е	другият	
от	 2-та	 града,	 които	 се	 „борят”	 за	 лидерство	 в	 интереса	 и	
възхищението	на	туристите	в	област	Коста	де	ла	Лус.	

2. Екскурзия до град Херес де ла Фронтера 
и Аркос де ла Фронтера - част от 

„Белите селища”
Eднодневна с автобус. Минимален брой: 18 туристи
Цена преди отпътуване: възр.: 37 EUR, деца от 4-12 г.: 18 EUR 
Цена на място: възрастен: 42 EUR, деца от 4-12 г. : 21 EUR 
Посещение	на	едни	от	най-известните	„бели	селища”:	Aркос де ла 
Фронтера	-	„вратата	към	Pueblos	Blancos	-	Белите	селища”	с	църквата	
Санта	Мария	 XV	 век	 в	 готически	 стил	 и	 с	 елементи	 на	 мудехар,	
крепостта	 на	 Дуковете,	 средновековната	 градска	 порта	 Арката	
на	Матрера.	В	другия	град	от	програмата	-	Херес де ла Фронтера	
може	да	се	разходите	по	старинни	улички	с	многобройни	винарски	
изби	за	прочутата	напитка	„шери”,	както	и	до	най-известната	от	
тях	„Real	Bodega	de	La	Concha”	(1869	г.)	-	дело	на	прочутия	френски	
архитект	 Густав	 Айфел	 -	 изисква	 се	 предварителна	 резервация	

2	 дни	 преди	 посещението	 -	 групова	 цена	 при	 мин.	 25	 тур.:		
10	EUR,	индивид.:	16	EUR.	Херес	де	ла	Фронтера	е	родина	на	шерито.	
Името	му	идва	от	старото	име	на	града	Шериш.	В	околностите	
върху	 18	 хил.	 хектара	 варовита	 земя	 се	 отглеждат	 лозя.	 Топлият	
и	 сух	 климат	 леванте	 и	 влажният	 пониенте	 дават	 възможност	
за	 2	 реколти.	 В	 околностите	 на	 града	 се	 намира	 и	 сградата	 на	
най-известната	 кралска	 андалуска	 школа	 по	 езда	 (единствената	
в	 Испания,	 предлагаща	 представления	 с	 благородните	 бели	
картезиански	жребци).

3. Екскурзия до Казабланка и Рабат в Мароко
Двудневна с ферибот и автобус. 
Задължителна предварителна резервация и плащане преди 
отпътуване. Цена 230 EUR при мин. брой: 17 тур., доплащане за 
единична стая: 25 EUR
Цената	 включва	 трансфер	 с	 автобус	 от	 хотела	 в	 Испания	 до	
пристанище	Тарифа	и	обратно,	фериботни	билети	Тарифа	-	Танжер	
-	 Тарифа,	 туристическа	 програма	 в	 Мароко	 с	 местен	 автобус	
и	 местен	 екскурзовод	 с	 превод	 на	 български	 език	 от	 водача	 на	
групата,	1	нощувка	със	закуска	и	вечеря		в	хотел	4*.	Ранен	трансфер	
с	 автобус	 до	 пристанището	 на	 Тарифа	 /110	 км/,	 откъдето	 с	
ферибот	 се	 отпътува	 за	 мароканското	 пристанище	 Танжер. 
Посрещане	 от	 местния	 партньор	 и	 продължаване	 за	 Казабланка 
-	 най-големият	 и	 модерен	 град	 в	 Мароко.	 Панорамна	 автобусна	
обиколка	 на	 града	 с	 местен	 екскурзовод	 с	 превод	 на	 български	
език	 от	 водача	 на	 групата	 -	 площадът	 Мохамед	 V,	 оживената	
търговска	 улица,	 заобиколена	 от	 сгради,	 датиращи	 от	 1930	 г.,	
площадът	на	Обединените	нации	и	 градините	на	Арабската	 лига	
с	палмови	дървета,	жилищната	част	Анфа	и	разглеждане	отвън	на	
великолепната	Джамия	Хасан	II	(по	желание	посещение	и	заплащане	
на	 входна	такса:	 18	 EUR),	 крайбрежният	панорамен	път	Аин	Диаб	
(Корниш)	 с	 многобройни	 басейни	 и	 ресторанти.	 Настаняване	 в	
хотел	 4*	 в	 Казабланка/Рабат.	 Вечеря. Нощувка. На	 следващия	
ден	 след	 закуска	 се	 предвижда	туристическа	 програма	 в	 Рабат	 -	
съвременната	столица	на	Кралство	Мароко.	Разглеждане	на	кулата	
Хасан	 и	 Мавзолеят	 на	 Мохамед	 V,	 мястото,	 в	 което	 е	 погребан	
бащата	на	настоящия	крал,	фотопауза	на	панорамната	площадка,	
от	която	се	вижда	морето,	Кралският	дворец	(разглеждане	отвън),	
сградата	на	Университета	Мохамед	V.	Продължаване	за	пристанище	
Танжер,	откъдето	се	отпътува	с	ферибот	за	испанския	бряг	при	
Тарифа.	Връщане	в	хотела	в	района	на	Кадис.

4. Величествената Севиля /под егидата на ЮНЕСКО/
Еднодневна с автобус /115 км в една посока/. Мин. брой: 19 тур.
Цена преди отпътуване: възр.: 55 EUR, деца от 4-12 г.: 28 EUR 
Цена на на място: възр.: 60 EUR, деца от 4-12 г.: 30 EUR 
Севиля	ще	Ви	омагьоса	със	своята	пищност	и	красота.	Арабските	
стилове	и	елементи	доминират,	както	в	архитектурата,	така	и	
в	 много	традиции,	 които	 са	 съхранени	 и	 до	 днес.	 Обиколката	 на	
града	 включва	 разглеждане	 на	 Площад	 Испания,	 който	 е	 център	
на	 Иберо	 -	 Американското	 изложение	 от	 1929	 г.	 и	 впечатлява	 с	
красивия	 павилион	 в	 еклектичен	 стил,	 комбинация	 от	 Арт	 Деко,	
мудехар	 и	 барок,	 стария	 еврейски	 квартал	 -	 Св.	 Кръст,	 където	 е	
запазена	 атмосферата	 на	 средновековна	 Севиля,	 историческия	
център	 на	 града,	 където	 се	 намират	 великолепният	 Алкасар	 и	
внушителната	 катедрала	 -	 шедьоври	 на	 архитектурата	 /могат	
да	се	посетят	в	свободното	време,	входните	такси	се	заплащат	
отделно	-	Катедралата:	9	EUR,	над	65	г.	и	младежи	до	25	г.:	4	EUR,		
Алкасар:	11.50	EUR,	за	пенсионери	и	студенти	от	17-25	г.:	3	EUR/.	

Изборът между нашите допълнителни екскурзии и релакса 
с чаша шери, което тук Ви предлагат навсякъде, е труден, 

но ние Ви предлагаме най-интересното:
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5. Екскурзия „известното селище Санлукар де 
Барамеда” с възможност за разходка 

в най-големия Национален природен парк 
на Испания - ДОНЯНА (под защита на ЮНЕСКО) 

и разходка по река Гуадалкивир
Полудневна с автобус + водач на български език. 
Минимален брой: 19 туристи,  общо за 3-те възможности
В	края	на	залива	на	Кадис	е	живописното	градче	Sanlucar	de	Barrameda,	
разположено	 там,	 където	 водите	 на	 най-дългата	 и	 могъща	 река	 на	
Андалусия	(657	км)	се	вливат	в	Атлантическия	океан.	Името	на	реката	
Гуадалкивир	 е	 с	 арабски	 произход	 и	 означава	 „могъща”.	 Спираме	 при	
бившата	фабрика	за	производството	на	лед,	чиято	сграда	е	в	сърцето	
на	 пристанището	 Бахо	 де	 Гиа.	 Днес	 тук	 е	 музеят	 на	 Националния	
природен	парк Доняна и	уникалните	екосистеми	от	региона.	

Предоставяме 3 възможности /по избор на всеки турист/:

1. Разходка с кораб по река Гуадалкивир 
в	 посока	 към	 Севиля	 и	 обратно,	 възможност	 за	 наблюдение	 на	
граничните	 райони	 на	 неповторимата	 екосистема	 на	 резерват	
Доняна,	 предвиждат	 се	 две	 спирки:	 първата	 в	 Природния	
резерват	 в	 самото	 селище	 Санлукар	 де	 Барамеда,	 където	 могат	
да	 се	 наблюдават	 солниците	 и	 естествения	 биотоп	 на	 птици,	
и	 втората	 спирка	 в	 малкото	 селище	 Ла	 Планча	 с	 разглеждане	 на	
малките	 типични	 колиби	 от	 бор,	 солниците,	 дюните	 и	 цялата	
невероятна	екосистема.
Цена на турист, която включва организиран трансфер 
до селището Санлукар де Барамеда и билет за кораба:  
възр.: 38.50 EUR, деца от 4-12 г.: 28 EUR
Обща	 продължителност:	 ~3.30½ч.	 Изисква	 се	 заплащането	 да	 е	
заедно	с	основния	пакет	преди	отпътуване,	защото	е	необходима	
предварителна	резервация.

2. Комбинирана разходка по река Гуадалкивир и из парка 
Доняна 
Започва	 се	 с	пътуване	с	 кораб	по	река	Гуадалкивир	 (продълж.	30	мин.	
-	 6	 км).	 Акостиране	 на	 десния	 й	 бряг,	 откъдето	 с	 големи	 джипове	
започва	 посещението	 на	 Националния	 природен	 резерват	 Доняна		
/~	1	час	и	30	мин./.	Спира	се	за	снимки,	без	да	се	слиза	от	джиповете/	
на	елени	лопатари,	благородни	елени,	птици.	Следваща	спирка	за	снимка	
на	голямата	дюна,	поглъщаща	част	от	гората.	Преминаване	на	реката	
за	10	мин.	до	малкото	пристанище	Бахо	де	Гиd.	Обща	продължителност	
-	~	3.00	ч.	
Цена на турист, която включва организиран трансфер до селището 
Санлукар де Барамеда и билет за корабчето и разходката с джипове 
из Националния парк Доняна: възр.: 56 EUR, деца от 4-12 г.: 46 EUR.  
Изисква	се	заплащането	да	е	заедно	с	основния	пакет	преди	отпътуване,	
защото	е	необходима	предварителна резервация. 
Забележка: първите	 две	 възможности	 се	 провеждат	 при	 добри	
метереологични	условия.	

3. За любителите на историята или на уникалното вино 
Мансания 
Свободно	 време	 за	 самостоятелно	 разглеждане	 и	 разходка	 из	
селището	 Санлукар	 де	 Барамеда	 с	 възможност	 за	 посещение	 на	
средновековната	 готическа	 крепост	 Castillo	 de	 Santiago	 /1478	 г./	 -	
входната	такса	се	заплаща	отделно,	построена	от	дука	на	област	
Коста	де	ла	Лус	 -	 Енрике	Гусман.	Тук	от	6-ъгълната	Почетна	кула	
/Torre	 del	 Homenajе/,	 могъщата	 испанска	 кралица	 Изабел	 за	 първи	
път	е	 видяла	 океана	 и	 пожелала	точно	тук	 да	 има	 лятна	 кралска	
резиденция.	Ще	се	изненадате	от	силното	и	неповторимо	ухание	
на	лайка,	тъй	като	до	крепостта	се	намира	една	прочута	старинна	
винарна	 за	 „manzanilla”,	 която	 може	 да	 посетите	 с	 дегустация.	
Известната	крайбрежна	алея	до	пристанището	ви	предлага	както	
да	разгледате	музея,	а	така	също	да	се	насладите	на	прекрасен	обяд	

или	 на	 прочутите	 испански	 „тапас”	 	 в	 близките	 ресторанти	 и	
винарни.	С какво са интересни ресторантчетата на Санкулар 
де Барамеда? -	 с	 оригинално	 и	 вкусно	 приготвени	 пресни	морски	
дарове	 и	 риби	 -	 познати	 и	 непознати	 за	 нас.	 Цената	 включва	
организиран	 трансфер	 до	 селището	 Санлукар	 де	 Барамеда	 и	
разходка	за	индивидуално	посещение	на	градчето.	
Цена преди отпътуване: възр.: 15 EUR, деца от 4-12 г.: 7 EUR,  
на място: възрастен: 20 EUR, деца от 4-12 г.: 12 EUR. 
С какво още е известно селището Санлукар де Барамеда? - 
летните	религиозни	празненства	Romeria	de	El	Rocio,	когато	хиляди	
поклонници	 преминават	 на	 специални	 платформи	 оттук	 към	
Доняна,	а	за	тях	нашият	екскурзовод	с	удоволствие	ще	ви	разкаже	
по	време	на	екскурзията.

Забележка:	 Възможна	 е	 промяна	 в	 поредността	 на	 дните	 за	
провеждане	 на	 допълнителните	 мероприятия.	 За	 туристите,	
които	 са	 доплатили	 за	 пълен	 пансион	 и	 са	 заявили	 допълнителни	
еднодневни	екскурзии,	обядът	ще	бъде	предоставен	като	сух	пакет.

Полетно разписание: 
Разписание	за	дати	на	тръгване	03.04.	и	01.05.2018	г.:

Излита от / час Каца в / час

FB 479 от София / 17:55 ч в Малага / 20:45 ч

FB 480 от Малага / 21:25 ч в София / 01:55  +1

Всеки	пътник	има	право	на	1	брой	регистриран	багаж,	
който	да	не	надвишава	23	кг	и	1	брой	ръчен	багаж	до	10	кг.	

Минимален	брой	за	осъществяване	на	екскурзията:	35
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8 дни / 7 нощувки / 7 закуски / 7 вечери 

Дори през ноември в Коста де ла Лус се чувствате като 
на слънчевите Кариби, заобиколени от много топлина 
и светлина, безкрайни плажове с бял и златист пясък и 
очарователни „бели” градове - уЕЛВА и КАДИС.

COSTA DE LA LUZ е туристическо названиe на южното испанско 
крайбрежие на Атлантическия океан. На запад граничи с Португалия 
(курортите на област Алгарве), на юг е до град Тарифа - само 14 км 
от африканския бряг на Мароко. Тук се намира Доняна - най-големият 
Биосферен национален резерват на Испания, от 1980 г. под защита 
на ЮНЕСКО/, където невероятните туристически разходки се 
организират с джипове.

Защо да изберем своята почивка в КОСТА де ла ЛуС?
-	уникална	възможност	за	плаж	на	Атлантическия	океан	с	всички	чудатости	
на	приливите	и	отливите;
-	 безкрайни	 девствени	 плажове	 с	 фин	 бял	 и	 златист	 пясък,	 оградени	 с	
пясъчни	дюни	и	кедрови	гори,	и 330 слънчеви дни	в	годината;
-	изключително	чист	въздух,	тъй	като	сте	в	околностите	на	най-големия	
природен	биорезерват	в	Испания	под	защитата	на	ЮНЕСКО;

-	 почивка	 на	 границата	 на	 две	 могъщи	 световни	 култури	 -	 испанската 
и португалската	 -	 възможност	 да	 откриете	 различията	 между	
тях	 в	 допълнителните	 екскурзии	 до област Алгарве /Португалия/		
и Евора /Португалия/;
-	наслаждавате	се	на	шведска	маса	и	на	вкусната	испанска	кухня,	както	и	
специалитетите,	типични	 за	област	Коста	де	 ла	Лус	 с	включено	вино	и	
вода	по	време	на	вечерите	и	възможност	за	7	обяда	+	вода	+	вино;
	
... и ОЩЕ ... АКО ПОЖЕЛАЕТЕ: 
-	 да	 се	 разходите	 в	 най-стария	 град	 на	 Запада	 -	 невероятно	 красивият 
Кадис	с	30-вековна	история;
-	да	посетите	град	Херес де ла Фронтера	с	най-известната	кралска	андалуска	
школа	 по	 езда	 (единствената	 в	 Испания,	 предлагаща	 представления	 с	
благородните	бели	„картeзиански”	жребци),	както	и	многобройни	винарски	
изби	за	прочутата	напитка	шери;
-	 да	 видите Севиля, един	 от	 най-известните	 испански	 градове	 под	
защитата	на	ЮНЕСКО;
-	да	се	разходите	по	историческия	път	на	Колумб	в	градчетата	от	Лугарес 
Коломбинос	 /местата	 на	 Колумб/	 или	 се	 насладите	 на	 джип	 сафари	 в		
най-големия	 биосферен	 национален	 парк	 на	 Испания	 под	 защитата	 на	
ЮНЕСКО	-	парк	Доняна;
-	 да	 посетите	 една	 от	 архитектурните	 перли	 на	 Португалия -	 Евора,	
под	 егидата	 на	 ЮНЕСКО,	 с	 нейния	 античен	 град-музей	 на	 открито,	
древноримски	императорски	храм	и	Катедрала.

След	успешния	старт	

и	десетките	положителни	отзиви,	

Ви	представяме	за	ОСМА	

поредна година	програмата	ни!

КОCТА ДЕ ЛА ЛуС 
Бряг	на	светлината	или	
ИСПАНСКИТЕ	КАРИБИ

ИСПАНИЯ С ПОРТуГАЛИЯ

ПАКЕТНИ	ЦЕНИ	за	настаняване	в	хотел	Senator	Playacanela	4*

Период На	турист	
в	двойна	стая

Доплащане	за	обяд	+	
вода	+	вино	на	турист 

за целия период

Намаление	за	
3-ти	възр.

Намаление	
за	1-во	дете	

3-14.99	г.	с	2-ма	възр.

Намаление	
за	2-ро	дете	

3-14.99	г.	с	2-ма	възр.

Доплащане	
за	единична	

стая

ОТСТЪПКА 60 лв. за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 27.12.2019 г.

06.06.- 13.06. 1235 лв. 73	лв. 90	лв. 395	лв. 395	лв. 247	лв.

13.06.- 20.06. 1305 лв. 138	лв. 110	лв. 470	лв. 470	лв. 280	лв.

08.09. - 15.09. 1355 лв. 138	лв. 120	лв. 540	лв. 540	лв. 280	лв.

15.09. - 22.09. 1215 лв. 73	лв. 90	лв. 395	лв. 395	лв. 247	лв.

22.09. - 29.09. 1215 лв. 73	лв. 90	лв. 395	лв. 395	лв. 247	лв.
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Пакетната цена включва:
•	 7	 нощувки	 в	 хотел хотел Senator Playacanela 4* от	 престична	 хотелска	

верига	PlayaSenator	Hotels	на	Коста де ла Лус	(Испания)	на	остров Канела в	
близост	до	Пунта	дел	Морал;

•	7	полупансиона	на	шведска	маса	/7	закуски	+	7	вечери	+	вода	+	вино/;
•	 самолетен	 билет	 София	 -	 Малага	 -	 София	 с	 включени	 летищни	 такси,		

1	бр	регистриран	багаж,	който	да	не	надвишава	23	кг	и	1	бр	ръчен	багаж	до		
10	кг	с	размери	55х40х23	см

•	трансфер	от	испанското	летище	до	 хотела	в	Коста	де	ла	Лус	и	обратно		
/около	300	км	в	едната	посока/;

•	разходка	в	безмитното	английско	късче	земя	Гибралтар;
•	български	водач,	който	е	с	групата	през	цялото	време	на	престоя	от	кацането	

на	самолета	на	летището	в	Испания	до	отпътуването	за	България;
•	изпращане	на	летище	София	от	представител	на	туроператора;
•	медицинска	 застраховка	 за	периода	на	пътуването	с	 асистанс	и	покритие		

5	000	EUR.

Пакетната цена не включва:
•	допълнителни	екскурзии	на	бълг.	език;
•	доплащане	за	мед.	застраховка	за	лица	над	65	г.:	5	лв.,	над	70	г.:	10	лв.	
Забележка:	 препоръчваме	 най-малко	 един	 месец	 преди	 отпътуване,	 да	 си	

извадите	безплатната	здравна	Евро	карта	и	да	я	носите	със	себе	си,	тъй	
като	много	медицински	центрове	в	Испания	работят	с	нея.	

Туристическа програма
1 ден 
	 Полет	София	 -	Малага	от	Терминал	2	на	 аерогара	София.	Кацане	в	Малага.	

Трансфер	с	автобус	до	Коста де ла Лус	/около	300	км/.	Настаняване	в	хотел 
PLAYACANELA  4*	на	остров	Канела	в	близост	до	Пунта	дел	Морал. Студена 
вечеря, поради	по-късното	пристигане	в	хотела.	Нощувка. 

2 ден
	 Закуска.	 Свободно	 време	 или,	 следобед,	 възможност	 за	 включване	 в	

допълнителна	 полудневна	 екскурзия	 „Историческият	 път	 на	 Колумб”	 -	
градчетата	от	Лугарес	Коломбинос	и	град	уелва.	Вечеря. Нощувка.

3 ден
	 Закуска.	Свободно	време	или	допълнителна	еднодневна	екскурзия	до	област	

Алгарве в Португалия.	 Независимо	 че	 разстоянието	 от	 Вашия	 курорт	
до	 Португалия	 е	 около	 40	 км,	 ще	 почувствате	 разлика	 между	 две	 велики	
култури,	история	и	традиции.	ДА,	това	 са	два	различни	народа!	Дайте	си	
възможност	сами	да	откриете	разликите	между	испанската	област	Коста	
де	ла	Лус	и	португалската	област	Алгарве!	Вечеря. Нощувка.

4 ден
	 Закуска. Свободно	 време,	 плаж	 или	 допълнителна	 еднодневна	 екскурзия	 до	

Доняна	-	най-големия	Биосферен	Национален	резерват	на	Испания	(UNESCO). 
Вeчеря. Нощувка.

5 ден
 Закуска. Плаж	 или	 допълнителна	 еднодневна	 екскурзия	 до столицата 

ЛИСАБОН на Португалия. Вечеря. Нощувка.
6 ден
 Закуска. Свободно	време	за	плаж	или	допълнителна	еднодневна	екскурзия	до	

Евора (UNESCO) в	Португалия	-	античен	град-музей	с	изключително	добре	
съхранен	вътрешен	град.	Вечеря. Нощувка.

7 ден
	 Закуска. Свободно	 време	 или	 допълнителна	 еднодневна	 екскурзия	 до	

величествената Севиля (UNESCO). Вeчеря. Нощувка.
8 ден
	 Закуска.	Отпътуване	и	 кратка	попътна	почивка	 /включена в пакетната 

цена/	 в	 малкото	 късче	 английска	 земя	 на	 Иберийския	 полуостров	 и	 много	
известна	 безмитна	 зона Гибралтар. Свободно	 време	 с	 възможност	 за	
последни	 покупки	 (билета	 за	 автобус:	 ~3.30	 EUR	 се	 заплаща	 на	 място).	
Гибралтар	представлява	едно	от	най-скъпите	военни	укрепления	в	Европа,	
което	обхваща	повече	от	1200	 години	мавританска,	 испанска	 и	 британска	
история.	Полет	Малага	-	София.	Кацане	на	аерогара	София. 

1. Величествената Севиля /под егидата на ЮНЕСКО/
Eднодневна с автобус	/155	км	в	една	посока/.
Цена преди отпътуване: възрастен: 52 EUR, деца от 4-12 г.: 26 EUR 
Цена на място: възрастен: 55 EUR, деца от 4-12 г.: 27 EUR	
Отпътуване	за Севиля,	която	ще	Ви	омагьоса	със	своята	пищност	
и	 красота.	 Арабските	 стилове	 и	 елементи	 доминират,	 както	 в	
архитектурата,	така	и	в	много	традиции,	които	са	съхранени	и	до	
днес.	Обиколката	на	града	включва	разглеждане	на	Площад	Испания,	
който	 е	 център	 на	 Иберо	 -	 Американското	 изложение	 от	 1929	 г.		
и	впечатлява	с	красивия	павилион	в	еклектичен	стил,	комбинация	
от	 Арт	 Деко,	 мудехар	 и	 барок,	 стария	 еврейски	 квартал		
-	Св.	Кръст,	където	е	запазена	атмосферата	на	средновековна	Севиля,	
историческия	център	на	града,	където	се	намират	великолепният	
Алкасар	и	внушителната	Катедрала	-	шедьоври	на	архитектурата	
/могат	 да	 се	 посетят	 в	 свободното	 време,	 входните	 такси		
се	 заплащат	 отделно	 -	 Катедралата:	 9	 EUR,	 над	 65	 г.	 и	 младежи		
до	 25	 г.:	 4	 EUR,	 Алкасар:	 11.50	 EUR,	 за	 пенсионери	 и	 студенти		
от	17-25	г.:	3	EUR/.

А, който не иска да релаксира на прекрасните 
бели плажове с чаша шери, което тук Ви предлагат навсякъде, 

може да се включи в нашите атрактивни 
допълнителни екскурзии: 
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2. Екскурзия до столицата Лисабон
Еднодневна с автобус 
Цена преди отпътуване: възр.: 73 EUR, деца от 4-12 г.: 38 EUR
Цена на място: възр.: 78 EUR, деца от 4-12 г.: 40 EUR 
Рано	сутринта	отпътуване	за	Лисабон /разстояние	330	км/.	При	
пристигането	начало	на	панорамна	автобусна	обиколка	със	спирка	
за	 фотопауза	 на	 манастира	 Жеронимус,	 обявен	 от	 ЮНЕСКО	 за	
световен	 исторически	 паметник	 и	 на	 прочутата	 Мануелинска	
архитектура,	кулата	Белем,	паметника	на	откривателите.	Следва	
разходка	в	центъра	на	португалската	столица.	Връщане	в	хотела	
вечерта.	

3. „Историческият път на Колумб” с колониалната 
архитектура на манастира Ла Рабида и град уелва

Полудневна с автобус.
Цена преди отпътуване: възрастен: 28 EUR, деца от 4-12 г.: 14 EUR 
Цена на място: възрастен: 33 EUR, деца от 4-12 г.: 16 EUR
Горещо Ви препоръчваме тази екскурзия, защото 
историческите забележителности, които ще посетите 
с тази програма, не можете да видите в никой друг 
маршрут!
Посещение	на	манастира	Ла	Рабида	(с	включена	входна	такса),	където	през	
1492	 г.	 е	 живял	 Колумб,	 намирайки	 подкрепа	 за	 експедиция	 в	 търсене	 на	
Новия	свят.	Следва	разглеждане	на	експозицията,	където	могат	да	се	видят	
макети	на	3-те	каравели,	взели	участие	в	откриването	на	Америка.	След	
това	ще	минете	през	следващото	селище	от	Лугарес	Коломбинос	-	Палос 
де ла Фронтера,	 откъдето	 Колумб	 е	тръгнал,	 за	 да	 открие	 Америка.	 В	
уелва	се	намира	паметникът	на	Колумб,	катедралата	Ла	Мерсед,	църквата	
Св.	Петър	/XVI	в./,	площад	де	лас	Монхас	/на	монахините/.	

4. Екскурзия до област Алгарве в Португалия
Еднодневна с автобус.	
Цена преди отпътуване: възрастен: 37 EUR, деца от 4-12 г.: 18 EUR
Цена на място: възрастен: 42 EUR, деца от 4-12 г.: 21 EUR
Еднодневна	 екскурзия	 до	 област	 Алгарве в Португалия.	 Независимо	
че	 разстоянието	 от	 вашия	 курорт	 до	 Португалия	 е	 около	 40	 км,	 ще	
почувствате	разликата	между	две	велики	култури,	история	и	традиции.	
ДА,	това	са	два	различни	народа!
Дайте	 си	 възможност	 сами	 да	 откриете	 различията	 между	 испанската	
област	Коста	де	ла	Лус	и	португалската	област	Алгарве!	Първо	се	отива	
в	космополитния	курорт	Виламоура с	една	от	трите	най-големи	марини	
в	 Европа.	 Посещава	 се	 и	 очарователният	 курорт	 Aлбуфейра,	 който	
е	 невероятна	 смесица	 на	 типично	 бели	 къщи	 в	 историческата	 част	 и	
модерния	 стил	на	 новата	 курортна	 зона.	 А	 какво	да	 опитате,	 ако	ни	 се	
доверите?	Препоръчваме	ви	да	опитате	катаплана	алгарвиана!

5. Екскурзия до град Евора в Португалия
Еднодневна с автобус 
Цена преди отпътуване: възрастен: 53 EUR, деца от 4-12 г.: 26 EUR 
Цена на място: възрастен: 58 EUR, деца от 4-12 г.: 29 EUR
Евора е	 главният	 град	на	провинция	Алентежу	 с	 античен	 град-музей	на	
открито	под	егидата	на	ЮНЕСКО	и	с	над	20-вековна	история.	Интересни	
са	 древноримският	 императорски	 храм,	 акведуктът	 Агуа	 де	 Прата,	
централният	 площад	 Жиралдо	 с	 красиви	 ренесансови	 сгради,	 еворската	
катедрала,	крепостните	стени.	Очарованието	на	Евора	се	крие	в	тесните	
средновековни	улици	на	изключително	добре	съхранения	вътрешен	град.	

6. Най-големият Биосферен Национален резерват  
на Испания под защита на ЮНЕСКО - Доняна 

Еднодневна с	големи	джипове	до	22	места	
Цена на турист, която включва организиран трансфер до селището 
Ел Росио и билет за разходката с джипове из Националния парк Доняна - 
възрастен: 75 EUR, деца от 4-12 г.: 65 EUR 
Изисква се заплащането да е заедно с основния пакет преди отпътуване, 
защото е неободима предварителна резервация.
Между	делтата	на	2	реки	Гуадиана	и	Гуадалкивир	се	намира	най-големият	
Биосферен	Национален	резерват	на	Испания,	който	от	далечната	1980	г.	е	
под	защита	на	ЮНЕСКО.
Тръгването	е	от	селището Ел Росио,	следва	едно	неповторимо	изживяване	
(~3.30	 -	 4	ч.)	 с	 голям	джип,	придружени	от	местен	екскурзовод,	 като	на	
всеки	двама	туристи	се	предоставя	бинокъл	и	за	цялата	група	-	телескоп.		
Не забравяйте да вземете и своя бинокъл!

Забележка: всички	 допълнителни	 екскурзии	 се	 осъществяват	 при	 20	
туристи.	За	туристите,	които	са	доплатили	за	пълен	пансион	и	са	заявили	
допълнителни	еднодневни	екскурзии,	 обядът	ще	бъде	предоставен	 като	
сух	пакет.
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Isla Canela - Исла Канела 
е	естествен	остров,	свързан	чрез	мост	към	Аямонте,	
типично	андалуско	селище	в	провинция	Уелва.	Той	е	

разположен	на	устието	на	река	Гуадиана,	на	границата	
между	Андалусия	и	Португалското	крайбрежие	Алгарве,	

приютил	красотата	и	на	двете	области.	Исла	Канела	е	един	
от	най-големите	европейски	туристически	проекти,	с	площ	

от	1760	хектара,	с	7	км	пясъчни	плажове,	водни	пътища,	
естествена	природна	среда	и	изключителен	климат,	окъпан	

в	мека	светлина.

Защо да изберем този курорт 
за своята ваканция? 

Този впечатляващ хотел в мавритански стил се 
намира между португалския бряг и пристанището на 
о-в Кристина, в близост до яхтеното пристанище на 

остров Канела. На брега на морето, заобиколен от палми, 
хотелът разполага с прекрасен тематичен басейн с водни 
пързалки и джакузи, шезлонги, солариум, вътрешен басейн 
(затворен от 28/01 до 30/04/), зона за игри за възрастни и 
деца, голям лоби бар с външна тераса, анимация, музика... 

И още!

Описание на хотел PLAYACANELA 4*

 www.playasenator.com/hoteles/playacanela
Местоположение:	 хотел	 4 звезди	 почти	 на	 границата	 на	 Испания	 с	
Португалия,	близо	да	граничния	град	Аямонте,	в	района	на	туристическо	
селище	 Пунта	 дел	 Морал	 /600	 м/	 и	 на	 около	 2	 км	 от	 селището	 Исла	
Канела.	През	лятото	в	близкото	гранично	селище	Аямонте	се	провеждат	
атрактивни	седмични	пазари	и	интересни	местни	фестивали.	Пред	хотела	
има	спирка	на	автобуса.
В хотела: 306	стаи	в	красива	сграда	мавритански	стил	на	5	етажа,	фоайе	
с	 денонощна	 рецепция,	 асансьори,	 хубава	 солариум-градина	 с	 200	 палми,	
шезлонги	и	2	открити	басейна,	от	които	единият	с	мостче,	а	другият	-	с	
водни	пързалки	за	деца	над	15	г.,	бар	на	басейна	/работи	само	през	лятото/,	
закрит	басейн,	фризьорски	салон,	химическо	чистене,	магазин	за	сувенири,	
рент-а-кар,	наем	на	велосипеди,	безплатен	Wi-Fi	интернет	-	30	мин.	на	ден.	
За	почиващите	около	басейна	се	предоставят	хамаци	и	кърпи.	Хамаците	
са	 безплатни,	 но	 не	могат	да	 се	 резервират.	 За	 ползването	на	 кърпи	 се	
изисква	депозит	от	10	EUR,	който	се	възстановява	+	1	EUR	за	всяка	подмяна	
на	кърпата,	която	се	таксува	на	номера	на	стаята	и	се	заплаща	в	края	на	
престоя.	Могат	да	се	ползват	и	услугите	на	СПА	центъра	в	съседния	хотел	
Плаямарина	от	същата	верига	срещу	допълнително	заплащане.	СПА	пакет	
-	19	EUR	за	1	час	и	30	мин.	
Стаи:	баня/WC	и	сешоар,	климатик,	вентилатор	на	тавана,	SAT-TV,	телефон,	
балкон	/тераса	с	масичка	и	2	стола,	минибар	(допълнително	заплащане),	сейф	
(допълнително	заплащане).	В	стаята	има	2	отделни	легла	с	размери	1,05	м	
х	2,00	м	или	спалня	1,80	м	х	2	м	/няма	възможност	за	допълнително	легло/.	
Максимално	 настаняване:	 3	 възрастни	 или	 2	 възрастни	 с	 2	 деца	 до	 12	 г.,		
но	и	в	двата	случая	се	ползват	само	двете	големи	легла.	За	децата	през	
активния	сезон	работи	мини-клуб	Делфин	и	има	анимация.
Храна:	закуска	и	вечеря	на	шведска	маса	в	ресторант	Одиел	с	включени	вода	
и	вино	по	време	на	вечерята.	Има	възможност	за	доплащане	на	обеди	на	
шведска	маса	с	включени	вода	и	вино.
Спорт: на	3	км	има	голф	игрище,	а	към	самия	хотел	има	условия	за	плажен	
волейбол,	водна	гимнастика,	миниголф,	солариум,	тенис,	детска	площадка,	
колела	под	наем.

Анимация:	дневна	и	вечерна,	съобразена	с	всякакви	възрасти,	програмата	
ден	по	ден	е	изложена	до	рецепцията.		
Плаж:	на първа линия	до	крайбрежната	алея,	океана	и	плажа.

Полетно разписание:

Излита от / час Каца в / час

FB 479, София / 17:55 ч в Малага / 21:45 ч

FB 480, Малага / 21:30 ч в София / 02:00 ч  +1
	
Всеки	турист	има	право	на	1	бр	регистриран	багаж,	който	да	не	
надвишава	23	кг	и	1	бр	малък	ръчен	багаж	до	10	кг.
Минимален	брой	за	осъществяване	на	екскурзията:	35
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ПОРТОКАЛОВИЯТ БРЯГ 
КОСТА	АЗААР 

САМОЛЕТНА ПОЧИВКА В ИСПАНИЯ

С	ПОЛЕТ	ДО/	ОТ	ВАЛЕНСИЯ	

и	включени	ДВЕ посещения	

на	средиземноморския	

град	Сагунто и	на	

града-крепост	Пенискола,

с	възможност	за	посещение	на	

ВАЛЕНСИЯ и БАРСЕЛОНА 

ПОРТОКАЛОВИЯТ БРЯГ	предлага	не	само	чудесен	климат,	
достатъчно	топъл	през	всички	годишни	времена,	но	
и	плажове	с	изключително	фин	пясък,	„сини	флагове”	
за	чисто	море,	отлична	инфраструктура	и	прекрасни	
хотелски	комплекси,	неповторим	аромат	от	цветовете	
на	портокалови	гори,	които	са	навсякъде	около	вас.	Коста	
Азаар	започва	на	границата	между	провинциите	Каталуния	
и	Кастейон	в	северната	си	част,	на	юг	граничи	с	Ривиера	
Валенсиана	и	нейната	столица	Валенсия.	

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ВАШАТА ИСПАНСКА ПОЧИВКА в 
курорт ПЕНИСКОЛА на великолепния бряг Коста Азаар? 
С	тази	екскурзия	ще	посетите Пенискола /включена 
в пакетната цена/	-	eдно	от	най-очарователните	
крайбрежни	градчета	по	цялото	испанско	Средиземноморие.	
Ще	се	насладите	на	изумително	съчетание	от	прекрасни	
плажове	и	стар	град,	кацнал	на	стръмна	скала,	вдадена	
в	морето.	На	64	метра	височина,	на	върха	на	скалата,	
загадъчният	орден	на	Тамплиерите	построява	своя	

крепост	през	XII	в.,	а	век	по	-	късно,	по	време	на	Голямата	
схизма	в	нея	се	установява	испанският	папа	Бенедикт	XIII,	
по	-	известен	като	папа	Луна.	Пенискола	е	един	от	най-
посещаваните	туристически	обекти	в	цяла	Испания!

Освен	това	ще	посетите	и	Сагунто /включена в 
пакетната цена/,	средиземноморски	град	с	повече	от	2300	
години	история,	където	се	пресичат	следите	на	всички	
култури	-	на	ибери,	картагенци,	римляни,	мюсюлмани,	евреи	
и	християни.	

А освен това, с тази програма може да посетите:
ВАЛЕНСИЯ, БАРСЕЛОНА, МОРЕЯ -	едно	от	

най-очарователните	средновековни	градчета	на	Испания
ПЕНИСКОЛА /включена	в	цената/, 

САГуНТО /включена	в	цената/
ПЕЩЕРАТА САН ХОСЕ с подводната река и КАСТЕЙОН	-	

столицата	на	провнция	Кастейон

8	дни	/	7	нощувки	/	
ПЪЛЕН ПАНСИОН + вино и вода

за ДЕВЕТА 

поредна година
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ПАКЕТНИ	ЦЕНИ

Дати Хотел/
категория

На	турист	в	двойна	
стая	за	ПЪЛЕН 

ПАНСИОН 
 закуска, обяд и вечеря	
+	вино	и	вода	по	време	
на	обедите	и	вечерите	

Намаление	за	
3-ти	

възрастен

Намаление	за	
1-во	дете	
2-11.99	г.	

с	2-ма	възрастни

Намаление	за	
2-ро	дете	
2-11.99	г.	

с	2-ма	възрастни

Доплащане	за	
единична	стая

Доплащане	за	
частичен	изглед	
море	за	целия	

период	на стая

РАННИ ЗАПИСВАНИЯ: отстъпка 60 лв. при сключване на договор и внасяне на депозит до 27.11.2019 г.

30.05.	-	06.06. х-л	Пенискола	Палас	4* 1210 лв. 99	лв. 210	лв. 210	лв. 295	лв. 195	лв.

06.06.	-	13.06.	 х-л	Пенискола	Палас	4* 1250 лв. 105	лв. 230	лв. 230	лв. 295	лв. 195	лв.

13.06.	-	20.06. х-л	Пенискола	Палас	4* 1305 лв. 120	лв. 250	лв. 250	лв. 295	лв. 195	лв.

20.06.	-	27.06. х-л	Пенискола	Палас	4* 1385 лв. 140	лв. 290	лв. 290	лв. 295	лв. 195	лв.

27.06.	-	04.07. х-л	Пенискола	Палас	4* 1547 лв. 185	лв. 380	лв. 380	лв. 295	лв. 195	лв.

04.07.	-	11.07. х-л	Пенискола	Палас	4* 1595 лв. 195	лв. 390	лв. 390	лв. 295	лв. 195	лв.

29.08.	-	05.09. х-л	Пенискола	Палас	4* 1535 лв. 170	лв. 350	лв. 350	лв. 385	лв. 195	лв.

05.09.	-	12.09. х-л	Пенискола	Палас	4* 1445 лв. 155	лв. 315	лв. 315	лв. 385	лв. 195	лв.

12.09.	-	19.09. х-л	Пенискола	Палас	4* 1335 лв. 130	лв. 265	лв. 265	лв. 295	лв. 195	лв.

19.09.	-	26.09. Гранд	х-л	Пенискола	4* 1235 лв. 120	лв. 210	лв. 210	лв. 235	лв. -	лв.

26.09.	-	03.10. х-л	Пенискола	Палас	4* 1225 лв. 100	лв. 210	лв. 210	лв. 295	лв. 195	лв.

03.10.	-	10.10. х-л	Пенискола	Палас	4* 1195 лв. 95	лв. 200	лв. 200	лв. 295	лв. 195	лв.

FB + пълен пансион+ (закуска, обяд и вечеря на шведска маса с включени вино и вода за обяд и вечеря)
Забележка: стаите с частичен изглед море са на заявка - потвърждение!

Пакетната цена включва:
•	7	нощувки	на	ПЪЛЕН ПАНСИОН	(закуска,	обяд	и	вечеря	на	ШВЕДСКА	МАСА		

с	 включени	 вино	 и	 вода	 за	 обяд	 и	 вечеря)	 в хотел Peniscola Palace 4*  
/хотел Grand hotel Peniscola Palace 4* (само за дата 21.09.2020 г.) 

•	самолетен	билет	с	ВКЛЮЧЕНИ ВСИЧКИ ЛЕТИЩНИ ТАКСИ	на	авиокомпания	
WIZZ	AIR	(без	кетъринг)

•	1	бр	регистриран	багаж	до	20	 кг	и	1	бр	малък	ръчен	багаж	 (тип	дамска	
чанта	или	чанта	за	лаптоп,	които	да	могат	да	се	поберат	под	седалката)		
с	размери	40х30х20	см

•	 пешеходна	 полудневна	 разходка	 и	 посещение	 на	 старата част на 
ПЕНИСКОЛА с	водача	на	групата	/входните	такси	се	заплащат	на	място/

•	обзорна	екскурзия	на	Сагунто - средиземноморски град с	повече	от	2300	
години	история	с	водача	на	групата

•	трансфер	летище	-	хотел	-	летище
•	представител	на	български	език	по	време	на	целия	престой	
•	медицинска	застраховка	за	периода	на	пътуването	с	асистанс	и	покритие	

5	000	EUR.

Пакетната цена не включва:
•	допълнителни	екскурзии	на	български	език
•	 доплащане	 за	 мед.	 застраховка	 за	 лица	 над	 65	 г.:	 5	 лв.,	 над	 70	 г.:	 10	 лв.	
Забележка:	препоръчваме	най-малко	един	месец	преди	отпътуване,	да	си	
извадите	безплатната	здравна	Евро	карта	и	да	я	носите	със	себе	си,	тъй	
като	много	медицински	центрове	в	Испания	работят	с	нея.		
Забележка: стаите	с	частичен	изглед	море	са	на	заявка	-	потвърждение!

Туристическа програма
1 ден
	 Среща	в	16.40	ч.	на	Терминал	1	/старият	Терминал	на	аерогара	София.	Полет	на	

WIZZ	AIR	в	18.35	ч.	за	Валенсия.	Кацане	на	летище	Манисес	в	20.55	ч.	Трансфер	
и	настаняване	в	хотел Peniscola Palace 4* или Grand hotel Peniscola 4* или 
Grand hotel Peniscola 4* (само за дата 21.09.2020 г.) в курортното селище 
Пенискола.	 Студена вечеря,	 поради	 по-късното	 пристигане	 в	 хотела.	
Нощувка.

2 ден
	 Закуска.	Разходка	/включена в пакетната цена/	с	водача	на	групата	из	

Пенискола	-	eдно	от	най-очарователните	крайбрежни	градчета	по	цялото	
испанско	Средиземноморие.	Ще	 се	насладите	на	изумително	 съчетание	
от	 прекрасни	 плажове	 и	 стар	 град,	 кацнал	 на	 стръмна	 скала,вдадена	 в	
морето.	На	64	метра	височина,	на	върха	на	скалата,	загадъчният	орден	
на	 Тамплиерите	 построява	 своя	 крепост	 през	 XII	 в.,	 а	 век	 по-късно,	 по	
време	на	Голямата	схизма	в	нея	се	установява	испанският	папа	Бенедикт	
XIII,	 по-известен	 като	 папа	 Луна.	 В	 Артилерийския	 парк	 на	 крепостта	
ще	имате	уникалната	възможност	да	видите	на	живо,	а	и	да	нахраните	
редки	птици.	Ще	имате	малко	време	също	да	се	„изгубите“	из	тесните	
улички	на	Пенискола,	да	си	напазарувате	сувенири,	да	опитате	местната	
бира	 Badum	 или	 любимите	 сладки	 на	 папа	 Луна.	 Заради	 красотата	 и	
очарованието	 си	 Пенискола	 е	 и	 любимо	 място	 за	 снимане	 на	 филми-
като	 започнем	 от	 класическите	 „Calabuch“/1956	 г/	 и	 „El	 Cid“/1961	 г./	 с	
участието	на	София	Лорен,	та	стигнем	до	новите	продукции-сериалите		
„El	Chiriguito	de	Pepe“	и	6-тия	сезон	на	„Game	of	Trones“.	

Забележка:	 входните	такси	 се	 заплащат	отделно	 и	 на	място:	Пенискола	
крепостта	+	Артилерийския	парк:	5	EUR,	за	възр.	над	65	г.:	3.50	EUR,	за	деца	до		
9	г.:	безплатно,	за	деца	от	9-16	г.	и	за	групи	от	мин.	30	тур.:	3.50	EUR.	
	 Пенискола	 е	 един	 от	 най-посещаваните	 туристически	 обекти	 в	 цяла	

Испания!	Обяд. Следобед	свободно	време	за	плаж. Вечеря. Нощувка.

3 - 7 ден	
 Закуска. Свободно	време	и	възможност	за	допълнителни	екскурзии.	Обяд. 

Вечеря. Нощувка.

8 ден		
	 Закуска. Свободно	време.	Освобождаване	на	стаите	до	12:00	ч.	(можете	

да	 оставите	 куфарите	 си	 в	 багажното	 отделение	 на	 хотела).	 Обяд.	
Отпътуване	 за	 Сагунто /включена в пакетната цена/	 и	 посещение	
на	 средиземноморския	 град	 с	 повече	 от	 2300	 години	 история,	 където	
се	 пресичат	 следите	 на	 всички	 култури	 -	 на	 ибери,	 картагенци,	
римляни,	мюсюлмани,	евреи	и	 християни.	Превземането	на	Сагунто	от	
картагенците	се	превръща	в	повод	за	започването	на	Втората	пуническа	
война	между	Картаген	и	Рим.	Обсадата	на	Сагунто	продължава	8	месеца	
през	219-218	година	пр.н.е.	като	армията	на	Ханибал	обсажда	града,	който	по	
това	време	е	съюзник	на	Римската	република.	Ще	се	разходим	из	уличките	
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на	 т.нар.	 Худерия	 или	 еврейския	 квартал,	 който	 е	 един	 от	 най-добре	
запазените	от	Средновековието	в	Испания.	Друга	задължителна	спирка	
и	посещение	е	римският	театър,	прекрасно	реставрирано	съоражение	с	
капацитет	от	8000	места	и	с	диаметър	над	90	метра.	Накрая	ще	се	качим	
до	внушителната	крепост	на	Сагунто,	която	се	простира	на	километър	
по	 дължината	 на	 планината	 и	ще	 се	 насладим	 на	 впечатляващи	 гледки	
от	високото.	Продължаване	за	летище	Манисес	във	Валенсия за	полет	до	
София	в	21:50	ч.	Кацане	на	аерогара	Сoфия	в	01:55	ч.	

Описание на хотел PENISCOLA PALACE& Wellness SPA 4*:
 www.peniscolapalace.com
Хотелът	 е	 разположен	 на	 първа	 линия	 в	 един	 от	 най-известните	 испански	
курорти	 в	 района	 на	 Валенсия.	 Стаите	 на	 Пенискола	 Палас,	 барът,	
ресторантът,	големият	външен	басейн	и	2	джакузита,	предлагат	запомнящи	
се	гледки	към	морето	и	папския	дворец.	Старият	град	се	намира	на	около	1	км	
от	хотела,	а	крайбрежният	булевард	предлага	на	гостите	на	хотела	отлична	
възможност	за	разходка.	Хотелът	разполага	с	224	реновирани	стаи	с	модерен	
и	 уютен	 интериор.	 Всички	 стаи	 имат	 тераса,	 климатик,	 баня	 със	 сешоар,	
телефон	и	телевизор.	СПА	центърът	на	хотела	е	модерен	и	нов,	оборудван	е	
с	контрастен	душ	с	топла	и	студена	вода,	джакузи,	финландска	сауна,	турска	
баня,	 пътека	 за	 ходене	 с	 камъчета,	 имитиращи	 морското	 дъно,	 затоплени	
шезлонги	за	релакс.	Такса:	10	EUR	за	ползване	на	СПА	центъра	за	1	час.

Описание на хотел Grand Hotel Peniscola SPA 4*:
 www.grandhotelpeniscola.com
се	намира	на	брега	на	морето,	на	първа	линия	до	плажа,	на	3	км	от	историческия	
център	 на	 най-известния	 курорт	 в	 област	 Кастейон-Пенискола.	 Хотелът	
разполага	с	ресторант,	бар-кафетерия,	Тропикал	бар-клуб	с	директен	изход	на	
открития	басейн,	голяма	лятна	тераса,	5	асансьора,	магазин,	фитнес	зала,	422	
красиви	стаи,	независим	климатик/отопление	и	рум	сервиз.	Всички	стаи	са	с	
2	легла	тип	French	bed	/размери	1,35	м	x	1,90	м/,	напълно	оборудвана	баня/WC	
и	сешоар,	САТ-ТV,	хладилник,	телефон,	сейф	(срещу	допълнително	заплащане),	
Детски	FUNNI	CLUB:	специална	зона	за	деца	от	3	до	11	год	със	забавления,	според	
възрастта,	 ръководени	 от	 професионален	 тим	 на	 хотела.	 През	 деня	 има	
забавна	музика,	а	всяка	вечер	възможност	за	танци.	Wellness	SPA	с	доплащане:	
закрит	отопляем	басейн	с	каскади,	финландска	сауна,	турска	баня,	4	джакузита,	
солариум,	 зона	 за	 релакс	 с	 шезлонги,	 цветни	 душове,	 ледено	 иглу,	 лицева	
козметика,	 масажи	 и	 здравни	 манипулации,	 таласотерапия	 и	 хидротерапия.	
Специална	оферта	за	СПА-центъра:	еднократна	цена	15	EUR	за	възможността	
всеки	 ден	 за	 1	 час	 да	 се	 ползва	 СПА-центъра.	 Необходима	 е	 предварителна	
резервация	и	запазване	на	час.	

ОПИСАНИЕ И ЦЕНИ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЕКСКуРЗИИ:

ПРОВЕЖДАНЕТО НА EКСКуРЗИИТЕ Е НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

1. Обзорна еднодневна екскурзия до Валенсия
Цена преди отпътуване: възрастен: 40 EUR, деца до 12 г.: 20 EUR
Цена на място: възрастен: 45 EUR, деца до 12 г.: 22 EUR 
Валенсия	 - 3-ят по големина град в Испания и Европейска столица на 
културата за 2010 г.	 В	тази	 екскурзия	 е	 включена	 пешеходна	 разходка	 в	
елегантната	старинна	част	на	града	с	бароковия	дворец	на	Маркиз	де	лос	
дос	Агуас	и	Катедралата,	автобусна	обиколка	до	новата	част	на	Валенсия	
и	известния	„Град	на	изкуството	и	културата”,	отворил	врати	1998	г.	с	
отделения	за	изкуство,	научни	музеи	и	уникален	аквариум.	Входните	такси	
се	 заплащат	 на	 място:	 Океонографският	 музей	 -	 индивидуален	 билет:		
28.50	EUR,	зa	деца	от	04-12	г.	и	пенсионери	над	65	г.:	21.50	EUR,	цена	за	групи	
над	20	тур.:	20	EUR. Предвиденият обяд в хотела, ще бъде предоставен 
като сух пакет.

2. Обзорна еднодневна екскурзия до Барселона
Цена преди отпътуване: 50 EUR, деца до 12 г.: 22 EUR
Цена на място: 55 EUR, деца до 12 г.: 25 EUR
Барселона е втория по големина град в Испания.	Панорамната	обиколка	
започва	от	бул	Диагонал,	включва	булевард		Пасео	де	ла	Грасиа,	където	се	
намират	едни	от	най-емблематичните	сгради	Каса	Батло	на	Гауди,	Каса	Лео	
Морера	на	Луис	Доменек	и	Монтанер	и	Каса	Аматлер	на	Кадафалк	и	минаване	
покрай	шедьовъра	на	Антонио	Гауди	-	Саграда	Фамилия.	Преди	да	достигнем	
хълма	Монджуик,	 автобусът	ще	ни	преведе	през	един	от	най-красивите	

площади	на	Каталунската	столица	-	площад	Испания.	Днес	освен	крепостта	
там	се	издигат	олимпийския	пръстен	със	своите	спортни	съоръжения,	дело	
на	 архитекти	 като	Арата	Исодзаки	 и	 Калатрава	 и	 внушителния	 силует	
на	 Националният	 дворец	 на	 Културата	 на	 Каталуня.	 хълма	 Монжуик	
обиколката	отвежда	към	пристанището	и	кралската	корабостроителница	
и	паметника	на	великия	откривател	Христофор	Колумб.	Свободно	време	за	
разходка	в	готическия	квартал	и	по	най-известната	улица	на	Барселона	-	Лас	
Рамблас.
Предвиденият обяд в хотела, ще бъде предоставен като сух пакет

3. Полудневна екскурзия до Морея
Цена преди отпътуване: възрастен: 25 EUR, деца до 12 г.: 12 EUR
Цена на място: възрастен: 30 EUR, деца до 12 г.: 15 EUR 
Морея	 е	 средновековен	 град,	 който	 се	 намира	 на	 впечатляващ	 хълм	 с	
височина	 над	 1000	 м,	 само	 на	 60	 км	 от	 брега.	 Тук	 през	 средните	 векове	
са	 се	 разгърнали	 страховити	 битки	 между	 маври	 и	 християни.	 Още	 от	
XV	 век,	 градът	 е	 опасан	 от	 мощна	 2-километрова	 каменна	 стена	 с	 16	
кули	и	6	входни	врати,	 която	придава	на	 града	уникален	 силует	заедно	 с	
внушителния	 замък.	 Неговата	 историческа	 важност	 и	 артистичен	 дух	
го	вписват	като	град	на	световното	наследство	на	човечеството.	Това	
очарователно	място	ще	съблазни	всеки	посетител	със	своите	традиции,	
паметници,	гастрономия,	фолклор	и	прекрасен	пейзаж.	
Забележка:	 входните	 такси	 се	 заплащат	 отделно	 и	 на	 място:	 Морея	
крепостта:	3.50	EUR,	за	възр.	над	65	г.	и	младежи	до	25	г.:	2.50	EUR,	за	деца	до	
6	г.:	безплатно,	за	групи	от	мин.	25	тур.:	1.50	EUR

4. Полудневна екскурзия до Пещерата Сан Хосе 
с най-дългата подземна река в Европа и град и 
Кастейон де ла Плана!  Посети сърцето на земята!

Цена преди отпътуване: възрастен: 30 EUR, деца до 12 г.: 15 EUR
Цена на място: възрастен: 35 EUR, деца до 12 г.: 17 EUR 
Посещение	 на	 пещерата Сан Хосе,	 където	 по	 най-дългата	 подземна	
плавателна	река	в	Европа	се	прави	обиколка	с	лодка	(входна	такса	за	пещерата	
за	група	при	мин.	20	тур.:	7	EUR,	индивидуални:	10	EUR,	пенсионери:	7	EUR,	
деца	от	04-13	г.:	5	EUR	(заплаща	се	на	място	и	не	е	включена	в	цената	на	
екскурзията).	След	приключението	в	пещерата,	продължава	опознаването	
на	 провинция	 Кастейон	 с	 нейната	 столица	 -	 град	 Кастейон	 де	 ла	 Плана	
с	 население	 170	 000	 жители.	 Автобусът	 ще	 ви	 остави	 на	 Площада	 на	
Независимостта,	от	където	следва	пешеходна	разходка	до	историческото	
сърце	 на	 града	 -	 Площад	Майор,	 където	 се	 намират	 най-еблематичните	
сгради	 на	 Кастейон	 -	 Кметството,	 Градският	 пазар,	 Катедралата	 Дева	
Мария	и	камбанарията	Ел	Фадри.	Свободно	време	за	пазар	по	най-дългата	
търговска	 улица	 в	 провинцията	 (престой	 общо	 1.30	 мин.).	 Връщане	 в	
хотела.	
*Забележка: цените на всички допълнителни екскурзии са валидни при 
минимум 20 тур. Плащането им се извършва в 
лева, в брой или по банков 
път по фиксинга на БНБ.

Полетно разписание:

Излита от / час Каца в / час

W6 4409, София Т1 / 19:00 ч Валенсия / 21:15 ч

W6 4410, Валенсия / 21:55 ч София / 01:55 ч
	
Всеки	турист	има	право	на	1	бр	регистриран	багаж,	който	да	не	
надвишава	23	кг	и	1	бр	малък	ръчен	багаж	(тип	дамска	чанта	или	чанта	за	
лаптоп,	които	могат	да	се	побират	под	седалката)	с	размери	40х30х30	см.
Минимален	брой	за	осъществяване	на	екскурзията:	35
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Майорка	 е	 най-големият	испански	 остров	 от	 архипелага	 на	
Балеарските	острови	в	Средиземно	море.	
Кристално	чистото	море,	невероятните	плажове,	заливите	
и	 скалистите	 брегове,	 резерватите,	 цъфтящите	 градини,	
палмовите	алеи	и	боровите	гори	превръщат	този	курорт	в	
истински	рай.	Не	случайно	Палма	де	Майорка	се	посещава	от	
кралското	семейство	всяка	година	през	август.	То	отсяда	в	
двореца	Маривент	в	околностите		на	столицата	-	традиция,	
съществуваща	от	70	години,	която	и	новоизбраното	кралско	
семейство	Филип	VI	и	Летиция	възнамеряват	да	запазят.		
Освен	на	кралското	семейство,	Палма	де	Майорка	е	любимо	
място	на	много	известни	личности,	притежаващи	вили	тук,	
сред	 които	 шампионът	 във	 Формула	 1	 Михаел	 Шумахер,	
известният	 тенисист	 Борис	 Бекер,	 топ	 моделът	 Клаудия	

Шифър,	 актьорът	 Майкъл	 Дъглас	 и	 куп	 други	 спортни	 и	
холивудски	звезди.
Световна	 слава	 островът	 получава	 благодарение	 на	
перлената	фабрика	Majorica,	известна	с	метода	за	обработка	
на	перлите	и	тяхната	великолепна	художествена	изработка.	
На	перлите	Majorica	островът	дължи	популярността	си	като	
туристическа	дестинация	и	всеки	посетил	този	живописен	
остров,	 остава	 влюбен	 в	 него	 за	 цял	 живот.	Почивката	 на	
Майорка	е	изключително	приятно	преживяване,	дължащо	се	
на	 отличното	 обслужване	 и	 популярните	 туристически	
зони:	 Кала-д’Ор,	 Аренал,	 Плая	 де	 Моро,	 Плая	 Алкудия,	 Кала	
Виняс,	Плая	де	Палма,	Магалуф,	Санта	Понса	и	много	други.

 ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА!!!! 
ОСТРОВЪТ	НА	ЯРКОТО	СЛЪНЦЕ!

Дата:
от 13 октомври до 20 октомври 

8 дни / 7 нощувки / 
ПЪЛЕН ПАНСИОН + вино и вода

ПАКЕТНИ	ЦЕНИ

Период На	турист	
в	двойна	стая

Доплащане	за	
изглед	море	

на	турист	за	
целия	престой

Намаление	за	
3-ти	възр.

Намаление	
за	1-во	дете	

до	11.99	г.	с	2-ма	
възр.

Намаление	
за	2-ро	дете	

до	11.99	г.	с	2-ма	
възр.

Доплащане	
за	единична	

стая

ОТСТЪПКА 60 лв. за РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 31.01.2020 г.

13.10.- 20.10. 1235 лв. 98	лв. 85	лв. 450	лв. 220	лв. 185	лв.

Пакетната цена включва:
•	7	нощувки	в	хотел	FLAMBOYAN	CARIBE	4*;
•	7	пълни	пансиона	/закуска,	обяд	и	вечеря/	на	бюфет	с	включени	вино	и	вода	по	

време	на	обедите	и	вечерите;
•	самолетен	билет	София	-	Палма	-	София	на	BULGARIA	AIR	с	включени	летищни	

такси,	1	бр	регистриран	багаж,	който	да	не	надвишава	23	кг,	1	бр	ръчен	багаж	
до	10	кг	с	размери	55х40х23	см	и	1	дамска	чанта/лаптоп

•	трансфер	от	летището	до	хотела	и	обратно
•	български	водач,	който	е	с	групата	през	цялото	време	на	престоя
•	медицинска	 застраховка	 за	 периода	 на	 пътуването	 с	 асистанс	 и	 покритие		

5	000	EUR.	

Пакетната цена не включва:
•	допълнителните	екскурзии;
•	 курортна	 и	 туристическа	 такса	 -	 3	 EUR	 на	 турист	 на	 ден	 /заплаща	 се	
			директно	на	рецепцията	на	хотела/.
Забележка: препоръчваме	 най-малко	 един	 месец	 преди	 отпътуване,	 да	 си	
извадите	безплатната	здравна	Евро	карта	и	да	я	носите	със	себе	си,	тъй	като	
много	медицински	центрове	в	Испания	работят	с	нея.	
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Туристическа програма
1 ден 
	 Директен	полет	на	BULGARIA	AIR	София	-	Палма	от	Терминал	2	на	аерогара	

София	 в	 09.20	 ч.	 Кацане	 в	 11.05	 ч.	 Трансфер	 и	 настаняване	 в	 хотел	 /по	
възможност	 ранно	 настаняване,	 в	 другия	 случай	 настаняването	 е	 след	
14.00	ч./.	Обяд. Свободно	време	за	плаж	и	разходка. Вечеря. Нощувка.

2 - 7 ден 
 Закуска. Плаж	или	възможност	за	допълнителни	екскурзии.	Обяд.	Вечеря. 

Нощувка.

8 ден 
	 Закуска.	Трансфер	до	летището	за	обратния	полет	за	София	в	12.00	ч.	

Кацане	на	аерогара	София	в	15.45	ч.	

Описание на хотел FLAMBOYAN CARIBE 4*

	 www.hotelflamboyan-caribe.com/en/hotel

Местоположение: Хотелът	е	разположен	на	30	км	от	аерогарата,	на	20	км	
от	центъра	на	град	Палма,	на	200	м	от	центъра	на	туристическата	зона	
Магалуф,	на	първа	линия	на	плажа.	Състои	се	от	две	сгради	-	девететажен	
корпус	 Фламбоян	 и	шестетажен	 корпус	 Карибе	 с	 79	 стандартни	 двойни	
стаи,	98	стандартни	двойни	стаи	с	изглед	към	морето,	21	единични	стаи	
(част	от	стаите	са	без	балкон).	
Хотелът предлага:	ресторант,	външен	басейн,	детски	басейн,	бар,	бар	при	
басейна,	 сауна,	фитнес,	джакузи,	 солариумна	тераса,	телевизионен	салон,	
билярд,	видеоигри,	детска	площадка,	мини-клуб,	почасово	гледане	на	деца,	
стая	за	багаж,	паркинг,	тенис	на	маса,	дневна	и	вечерна	анимация.
В стаите:	 сателитна	 телевизия,	 телефон,	 баня	 със	 сешоар,	 климатик,	
централно	 отопление,	 балкон,	 сейф	 и	 минибар	 срещу	 допълнително	
заплащане.	
Плаж: обществен,	пясъчен	(Playa	de	Magaluf).	Чадъри	и	шезлонги,	матраци	
-	срещу	заплащане.
При басейна:	шезлонги	-	безплатно.	Плажни	хавлии	-	срещу	депозит.	

ОПИСАНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКуРЗИИ 
- ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА:

1. ВАЛДЕМОСА - селището, в което ще се влюбиш! 
Полудневна с автобус. Мин. брой 18 тур.	
Цена: 39 EUR /цена за специално организирани за групата автобус 
и придружаващ водач, входните музейни такси, ако има такива, се 
заплащат отделно и на място/
Насладете	 се	 на	 фантастично	 пътуване	 и	 опознайте	 едно	 от	 най-
очарователните	 селища	 на	 острова!	 История,	 природа,	 традиции...	
най-доброто	 от	 северна	 Майорка	 може	 да	 бъде	 видяно	 тук!	 Разположен	
дълбоко	 в	 склоновете	 на	 планината	 Трамунтана,	 на	 западния	 бряг	 на	
Майорка,	 Валдемоса	 е	 един	 от	 най-предпочитаните	 дневни	 маршрути	
на	 острова.	 Ще	 се	 насладите	 на	 живописните	 пейзажи	 и	 тесните	
калдаръмени	 улички	 на	 селището,	 по	 които	 са	 разположени	 множество	
занаятчийски	 работилнички,	 където	 ви	 очакват	 пъстри	 изненади	 за	
всеки	вкус!	Разхождайки	се	наоколо	ще	откриете,	че	на	почти	всяка	входна	
врата	е	изобразена	покровителката	на	остров	Майорка	-	Света	Каталина	
Томас,	 за	 която	 местните	 дълбоко	 вярват,	 че	 защитава	 домовете	 им	
от	 злини.	 Валдемоса	 е	 известен	 сред	много	пътешественици	планинари,	
които	искат	да	опознаят	живописните	околности	на	 селището,	 както	и	
сред	 туристи,	 предпочитащи	 чаша	 кафе	 на	 централния	 площад	 между	
разходките	 и	 културната	 програма.	 Неслучайно	 световноизвестният	
полски	 композитор	 Фредерик	 Шопен	 се	 установява	 във	 Валдемоса	 през	
1838	 г.	 и	 се	 вдъхновява	 от	 естествената	 красота	 на	 заобикалящата	 го	
среда,	за	да	напише	един	от	най-емблематичните	си	произведения.	Своето	
вдъхновение	 тук	 намира	 още	 и	 френската	 писателка	 Амандин	 Дюпен,	
по-известна	 с	 псевдонима	 си	 Жорж	 Санд.	 Основната	 забележителност,	
която	повечето	туристи	посещават	в	района,	е	манастирът	от	XIV	в.,	
издигащ	 се	 високо	 над	 града,	 който	 първоначално	 е	 бил	 построен	 като	
кралска	 резиденция	 за	 сина	 на	 крал	 Хайме,	 а	 от	 1399	 г.	 е	 обитаван	 от	
монаси.	Сградата	е	известна	като	Реал	Картуха	де	Валдемоса.	Обектът	е	
историческата	емблема	на	острова.

2. ПАЛМА - столицата на острова
Полудневна с автобус. Мин. брой 18 тур.	
Цена: 37 EUR /цена за специално организирани за групата автобус 
и придружаващ водач, входните музейни такси, ако има такива, се 
заплащат отделно и на място/
Палма	 е	 модерен	 и	 космополитен	 град,	 който	 се	 гордее	 със	 своята	
история	и	богато	наследство.	По	време	на	тази	екскурзия	ще	посетите	
най-красивите	места	 в	 столицата	 на	 Балеарските	 острови!	Обиколката	
започва	 с	 Морския	 парк,	 където	 разходката	 из	 градините	 е	 истинско	
удоволствие!	 Следва	 посещение	 на	 Катедралата	 на	 Палма	 -	 основен	
религиозен	монумент	на	 острова,	 обявен	 за	монументално	 историческо	
произведение	с	висока	художествена	стойност,	построен	от	крал	Хайме	I		
през	 1229	 г.	 в	 чест	на	Дева	Мария.	Програмата	 продължава	 с	 посещение	
на	 прочутия	 пазар	 Оливар	 -	 един	 от	 най-модерните	 пазари	 в	 Европа,	
Кметството,	 централния	 площад,	 който	 до	 1823	 г.	 е	 бил	 седалище	 на	
инквизицията	и	църквата	Сан	Мигел,	както	и	кратка	спирка	за	панорамна	
гледка	от	замъка	Белвер.	

3. АЛКуДИЯ и ФОРМЕНТОР
Еднодневна с автобус и моторна лодка. Мин. брой 18 тур.	
Цена: 52 EUR /цена за специално организирани за групата автобус и 
придружаващ водач/
Посетете	 внушителния	 нос	 Форментор	 -	 пресечната	 точка	 на	
ветровете	и	живописната	провинция	Алкудия,	където	комбинацията	от	
история	и	модернизъм	ще	ви	очарова!	Отпътуване	за	провинция	Алкудия,	
преминавайки	през	живописните	равнинни	и	земеделски	райони	на	острова.	
След	посещение	на	модерното	пристанище	на	Алкудия,	отпътуване	към	
нос	Форментор,	където	групата	може	да	се	наслади	на	обяд	(не	е	включен	в	
цената)	и	приятна	разходка.	По	желание	-	билет	за	лодката	от	пристанище	
Поленса	до	нос	Форментор:	~8	EUR.	
Алкудия	 -	една	от	най-привлекателните	провинции	на	Майорка	с	красиво	
крайбрежие	 и	 обширни	 плажове,	 древна	 култура	 и	 богато	 историческо	
наследство.	От	стария	римски	град	Поленция	до	модерното	пристанище	в	
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Алкудия,	преминавайки	през	природния	парк,	тази	екскурзия	ще	Ви	осигури	
прекрасни	емоции	през	целия	ден!	
Нос Форментор се	 оформя	 от	 малка	 континентална	 част	 в	 края	
на	 планината	 Трамонтана.	 Това	 е	 една	 от	 основните	 природни	
забележителности	 на	 остров	 Майорка.	 Той	 предлага	 невероятно	
пътешествие,	 незабравими	 гледки	 на	 скални	 пейзажи,	 които	 граничат	 с	
плажовете	му	с	кристално	чисти	води.	Не пропускайте това внушително 
природно съкровище!

4. Обиколка на остров Майорка
Еднодневна екскурзия с автобус, автентичен дървен влак и трамвай.	
Цена при мин. 18 тур.: 85 EUR /цена за специално организирани за групата 
автобус, придружаващ водач, включени билети за дървения влак и 
трамвай/
Обиколната	 екскурзия	 на	 острова	 се	 провежда	 с	 автобус,	 дървен	 влак	
и	 трамвай.	 Трансфер	 от	 хотела	 до	 столицата	 Палма,	 откъдето	 се		
продължава	 с	 живописен	 дървен	 влак.	 Това	 пътуване	 е	 изключително	
автентично,	 останало	 непроменено	 вече	 повече	 от	 сто	 години.	
Пътуването	 до	 западния	 бряг	 на	 Майорка	 преминава	 през	 планинските	
тунели	на	Солер	и	сред	живописна	природа.	Пристига	се	в	градчето Солер,	
което	се	гордее	със	своята	красота,	църквата	и	пекарните	си.	Предвиден	
е	престой	за	разходка	из	централния	площад	с	ароматните	портокалови	
дръвчета	 и	 на	 който	 гордо	 се	 издига	 великолепната	 църква	 Свети	
Бартоломей.	Време	за	снимки	по	малките	улички	с	кокетни	къщи	с	широко	
отворени	врати	на	дворовете	си,	за	да	могат	туристите	да	надникнат	и	
се	насладят	на	растенията	и	мебелировката	им.	И	като	всички	вътрешно	
разположени	градчета	на	Палма	де	Майорка	и	Солер	си	има	пристанище	на	
няколко	километра,	до	което	се	продължава	с	трамвай.	При	пристигането	
в	Пуерто Солер	 е	 предвидено	 свободно	време,	 по	време	на	 което	може	
да	се	отпуснете	в	някои	от	хубавите	ресторанти	или	да	се	поразходите	
покрая	кея,	за	да	се	насладите	на	красиви	средиземноморски	пейзажи.	Качване	
на	автобуса	и	продължаване	за	манастира Люк,	разположен	в	сърцето	на	
планинската	 верига	 Трамунтана,	 попадаща	 под	 защитата	 на	 ЮНЕСКО,	
считан	за	духовен	център	от	жителите	на	Майорка,	където	се	съхранява	
статуята	на	Черната	Мадона-покровителка	на	острова	/входната	такса	
от	5	EUR,	 която	включва	базиликата,	музея	и	ботаническата	градина,	 се	

заплаща	на	място/.	В	края	на	този	вълнуващ	ден	се	спира	в	Инка	за	покупки	
във	фабрика	за	кожени	изделия.	
Забележка:	поредността	на	посещенията	по	време	на	този	тур	може	да	се	
промени	според	часовете	на	влака	и	трамвая.

5. Вечерно шоу СОН АМАР (заявка и плащане на място)
Дни на провеждане: вторник	 и	 събота	 *посочените	 цени	 не	 включват	
трансфер	от/до	хотела.	Посочените	цени	са	ориентировачни	и	ще	бъдат	
актуализирани	30	дни	преди	датата	на	посещение.	Според	броя	на	записани	
туристи,	ще	 бъде	 предложен	 отделно	трансфер	 с	такси	 или	 с	 минибус	
срещу	допълнително	заплащане.	Заявката и плащането за посещението 
на вечерно шоу Сон Амар е на място. 
Сон Амар е	 един	 от	 най-известните	 вечерни	 спектакли	 на	 остров	
Майорка	 и	 се	 провежда	 повече	 от	 петдесет	 години.	 Това	 е	 невероятно	
събитие,	което	включва	изяви	на	виртуозни	артисти	като	пеене,	танци,	
акробатика,	комедия	и	на	най-огненото	фламенко,	в	комбинация	с	изискана	
вечеря.	То	се	провежда	в	Палманиола,	недалеч	от	Палма.	Хиляди	туристи	
посещават	спектатъла	всеки	месец.	
	 1. Първи вариант	 -	 само	 шоу.	 Този	 вариант	 е	 подходящ	 за	
туристи,	които	имат	предвидено	изхранване	по	време	на	престоя	си	на	
Палма	де	Майорка.	Цена: 40 EUR, деца от 04-12 г.: 20 EUR
	 2. Втори вариант -	 златен	пакет:	В	случай,	че	предпочетете	
този	 вариант,	 ще	 Ви	 бъде	 поднесено	 вкусно	 тристепенно	 меню	 и	
незабравимо	шоу.	Цена: 65 EUR, деца от 04-12 г.: 32.50 EUR
	 3. Трети вариант -	платинен	пакет:	В	случай,	че	предпочетете	
този	вариант,	ще	ви	бъде	поднесено	вкусно	тристепенно	по-богато	меню	от	
втори	вариант,	перфектен	изглед	към	сцената,	осигуряващ	привилегировано	
и	незабравимо	шоу.	Цена: 95 EUR, деца от 04-12 г.: 47.50 EUR

Забележка:	За всички допълнителни екскурзии с изключение на Вечерното 
шоу Сон Амар се изисква предварителна резервация, плащането им е с 
основния пакет. 
При закупуване на 3 екскурзии - отстъпка 10 % от общата цена на 
заявените екскурзии.	Плащането	им	се	извършва	по	фиксинга	на	БНБ.	За	
туристите,	заявили	еднодневни	екскурзии,	обядът	ще	бъде	предоставен	
като	сух	пакет.	Забележка:	посещението	на	вечерно	шоу	Сон	Амар	не	се	
включва	в	промоционалния	пакет,	заявката	и	плащането	са	на	място.

Полетно разписание:

Излита от / час Каца в / час

FB 467 от София / 09:20 ч. в Палма / 11:05 ч.

FB 468 от Палма / 12:00 ч. в София / 15:45 ч.  (+1)

Всеки	пътник	има	право	на	1	бр	регистриран	багаж,	 който	да	не	надвишава		
23	кг,	1	бр	ръчен	багаж	до	10	кг	с	размери	55х40х23	см	и	1	дамска	чанта/лаптоп
Минимален	брой	за	осъществяване	на	екскурзията: 25
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муЗЕйни такСи 2020 с информативен 
характер съобразно Вашето свободно време 
и интереси. „та мондЕл травЕл” не носи 
отговорност за промяната им в деня, предвиден 
за посещение.

ПрибалтийСки рЕПублики

I. талин
1. Камбанарията на Талинската Катедрал: 5 EUR
2. Кметството: вход за възр.: 5 EUR, вход за 
студенти: 3 EUR, вход за групи /мин. 10 тур./: 4 EUR
3. Дворецът Кадриорг: 8 EUR, за пенсионери: 6 EUR
4. Къщата, в която е отсядал Петър Велики преди 
да бъде завършен дворецът Кадриорг: вход за 
възр.: 4 EUR, вход за студенти и пенсионери: 3 EUR
II. вилнюС
1. Катакомбите: 10 EUR 
2. Кулата на Гедиминас: вход за възр.: 5 EUR, 
вход за ученици и студенти: 2 EUR
3. Националния исторически музей на Литва 
вход за възр.: Нов арсенал и Стар Арсенал:  
х 4 EUR, вход за ученици, студенти и пенсионери: 
x 2 EUR
4. Телевизионната кула на Вилнюс, от която се 
разкрива прекрасна панорама към града. Вход 
за възр.: 11 EUR (петък-неделя), 8 EUR (делнични 
дни), пенсионери: 5 EUR, студенти: 7 EUR, 
инвалиди: 5 EUR, деца под 4 г.: безплатно.
III. рига
1. Национален музей на изкуствата: за възр.: 6 EUR,  
за деца: 2 EUR, за студенти и пенсионери: 3 EUR 
2. Музей на историята на Рига: за възр.: 5 EUR
3. Музей на автомобилизма: за възр.: 10 EUR,  
зa деца, студенти и пенсионери: 5 EUR
4. Църквата Св. Петър: вход за възр.: 9 EUR
5. Дворецът на Рига, помещават се два музея:
А) Национален исторически музей: за възр.:  
3 EUR, за лица от 7-18 г.: 1 EUR
Б) Музей за чуждестранното изкуство: 6 EUR, 
студенти и пенсионери: 3 EUR

руСия

I. Санкт Петербург
1. Организирано посещение на Ермитажа с вкл. 
входна такса, екскурзовод и слушалки (изисква 
се предварителна резервация и плащане при 
сключване на договора): 39 EUR при мин. 20 тур., 
за деца до 12 г.: 26 EUR (макс. брой за една група 
е до 25 тур.). 
2. Организирано посещение на Ермитажа с 
вкл. входна такса, екскурзовод и слушалки + 
посещение на Залата със скъпоценностите с 
включена входна такса и екскурзовод - при мин. 
20 тур. (макс. брой за една група за посещението 
на Залата със скъпоценностите е до 30 тур.):  
57 EUR, за деца до 12 г.: 37 EUR
3. Петродворец: организирано посещени, което 
вкл. входна такса за парка и двореца, беседа на 
екскурзовода на бълг. език и слушалки: 55 EUR 
при мин. 20 тур., за деца до 12 г.: 42 EUR
4. Екатеринин дворец: организирано посещение,  
което вкл. резервация, входна такса и беседа 
на местен екскурзовод на бълг. ези и слушалки:  
42 EUR при мин. 20 тур., за деца до 12 г.: 29 EUR
5. Кунсткамера: 300 RUB, за пенсионери и деца: 
100 RUB, разрешение за снимки
Парична единица на русия: 100 RUB = ~2.88 лв. 

Скандинавия

I. Стокхолм
1. Музей Ваза: в музея е експониран възстановен 
боен кораб от XVII в., вход: 150 SEK, вход 
свободен за деца до 18 г. 
2. Етнографски музей на открито Скансен: за 
месец юли вход за възр.: 220 SEK, пенсионери: 
190 SEK, за деца 4-15 год.: 60 SEK, за групи от 
мин. 10 тур.: 190 SEK
3. разходка с корабче: ~150 SEK 
II. оСло 
1. Музей на викингите - в музея са изложени 
три викингски кораба, открити в района на 
Ослофиорд: 100 NOK, деца под 18 г.: безплатно,  

пенсионери: 80 NOK, за групи от мин. 10 тур.: 
50 NOK 
2. Музей Фрам - основна експозиция е 
полярният изследователски кораб Фрам, с 
който са плавали Ф. Нансен и Р. Амундсен: вход 
за възр.: 120 NOK, деца, ученици и студенти: 50 
NOK, пенсионери: 90 NOK, при група /мин. 15 
тур./: 80 NOK 
3. Музей Кон-Тики - музеят предлага различни 
експонати, свързани с живота на изследователя 
Тур Хейрдал: 120 NOK, за деца от 6-15 год.: 50 
NOK, пенсионери: 90 NOK, при група /мин. 10 
тур./: 80 NOK 
III. гьотЕборг - по желаниe: Музей на 
изкуствата - за възр.: 60 SEK, за младежи до  
25 г.: безплатно
IV. хЕлЗингборг  
Кулата Кернан - за възр.:  
50 SEK, деца до 18 г.: безплатно, при група /мин. 
10 тур. с предварителна резервация/: 30 SEK
V. кронборг  замъкът на Хамлет: от 95 DKK, 
деца до 18 г.: безплатно, студенти: 85 DKK, за 
група мин. 10 тур.: 85 DKK, за деца: 65 DKK
VI. коПЕнхагЕн 
1. Национален музей - разделен на сектори 
като история и етнография на Дания и антично 
изкуство - вход за възр.: 95 DKK, деца дo 18 г.: 
безплатно.
3. Дворец Кристиянсборг - тук е Датският 
Парламент: вход безплатен, вход за руините 
на замъка: 60 DKK, за деца до 18 г.: безплатно, 
студенти: 50 DKK, при група /мин 10 тур./: 
50 DKK, кралски помещения: 95 DKK, за 
групи 85 DKK, Комбиниран билет за руините, 
апартаментите и конюшните: 160 DKK, деца до 
18 г.: безплатно, студенти: 140 DKK 
4. Тиволи - увеселителен парк: за възр.:  
350 DKK, деца до 7 г.: безплатно

вЕликобритания и ирландия

I. окСфорд  
Кулата Карфакс: 3 £, църквата Дева Мария:  
3 £, за деца от 5-16 г. и пенсионери: 3 £, семеен 
билет (2-ма възрастни и едно или две деца): 
11 £, Катедралата: за възр., за деца от 5-17 г.,  
студенти и пенсионери: 9 £, семеен билет (2-ма 
възрастни и 2 деца или 1 възрастен и 3 деца): 
23 £
II. Стратфорд на рЕка Ейвън
Родната къща на Уилям Шекспир - за възр.: 
17.50 £, за деца: 11.50 £, група над 15 тур.: 14.50 £, 
църквата Св. Троица - за възр.: 3 £ (вид дарение), 
Замъкът Уорик (вход за двореца, тъмница и 
атракции): 34 £, за деца до 11 г. и възр. над 60 г.: 
безплатно, вход за двореца за група над 7 тур.: 
19.20 £, пенсионери в група над 10 тур.: 14.50 £ 
III. йорк  
Йоркската катедрала - само Катедралата - за 
възр.: 11 £, за пенсионери и студенти: 10 £, за 
деца от 8-16 г.: безплатно с 1 плащащ възрастен, 
Катедрала+кула - възр.: 16 £, пенсионери и 
студенти: 15 £, деца от 8-16г.: 6 £ 
IV. Стърлинг  
замъкът Стърлинг: 15 £, за деца (5-15 г.): 9 £, за 
възр. над 60 г.: 12 £, дете под 5 г.: безплатно 
V. Единбург  
Единбургският замък - за възр.: 17 £, за 
деца от 5-15 г.: 10.20 £, за пенсионери над 
60 г.: 16.30 £; деца под 5 г.: безплатно, Уиски 
център - за възр.: 15 £, за деца от 6-17 г.:  
7.50 £, под 5 г.: безплатно, но задължително 
с придружител, за пенсионери: 13 £, семеен 
билет (2-ма възрастни с 2 деца): 39 £ 
VI. дъблин
1. Катедралата Св. Патрик: 7.50 ЕUR, за 
пенсионери и студенти: 6.50 ЕUR, за семейства 
(2-ма възрастни и 2 деца до 16 г.): 17 EUR, за 
група от мин. 10 тур.: 6 ЕUR
2. Пивоварната Гинес: 18.50 ЕUR, за деца  
до 17 г.: 17 ЕUR, за студенти (над 18 г.): 24 EUR, за 
възрастни над 65 г.: 23 EUR 
VII. килдЕър 
Националната Ирландска ферма за отглеждане 

на расови коне и японска градина: 13.50 EUR, 
студенти и пенсионери над 60 г.: 9 EUR, деца от 
5-16 г.: 6.50 EUR 
VIII. килкЕни 
Замъкът Килкени: 9 ЕUR, пенсионери (над 60 г.): 
7 EUR, за деца от 6-18 г. и студенти: 5 ЕUR 
IX. каШЕл  
Замъкът Кашел: 8 ЕUR за пенсионери: 6 EUR, за 
деца и студенти: 4 ЕUR 
X. кардиф  
Замъкът Кардиф: 13 £, деца от 5-16 г.  
- задължително придружено от възрастен): 
9.25 £, деца под 5 г.: безплатно; пенсионери 
и студенти: 11.30 £; цена за група над 20 тур.:  
11.50 £ за възр., за деца от 5-16 г.: 8.25 £, за 
студенти и пенсионери: 10 £
XI. Стоунхендж 49 лв. (изисква се предварителна 
резервация и плащане с основния пакет, 
включва резервация за определен час на 
влизане и входна такса)
XII. уиндзор  Кралската резиденция: 22.50 £, за 
деца от 5-17 г.: 13 £
XIII. кентърбъри  Катедралата: за възр.: 12.50 
£, за лица над 65 г.: 11.50 £, деца под 18 г.: 8 £, 
доплащане за аудио тур - за възр.: 4 £
XIV. лондон
1. Катедралата Сейнт Пол и галерии: 20 £, за 
студенти и пенсионери над 60 г.: 17.50 £, за деца 
от 6-17 г.: 8.50 £; цена за група /мин. 10 тур./:  
17 £, за група студенти и пенсионери: 15 £, деца 
от 6-17 г.: 7.20 £
2. Тауър: 25 £, за деца от 5-15 г.: 12 £; за ученици 
над 16 г. и за възр. над 60 г.: 19.50 £; цена за 
група: 24 £
3. Уестминстърското абатство: 22 £, за възр. над 
60 г.: 17 £, за деца от 6-16 г. : 9 £, цените включват 
аудиогид
4. Бъкингамският дворец: 25 £, за възр. над  
60 г.: 23 £, за деца от 5-16 г.: 14 £ (в цената на 
билета е включен аудиогид на 9 езика)
5. Музей на Мадам Тюсо /закупуване на билети 
в деня на посещението/ за възр.: 45 £; за деца от 
4-15 г.: 40 £, билети за групи над 10 тур. в деня 
на посещението: 35 £, за деца от 4-15 г.: 30 £
6. Дворецът Кенсингтън: 19.50 £, за деца 9.70 £, 
за възр. над 60 г.: 15.50 £; цена за група от мин. 
15 тур.: 17.40 £
7. разходка с корабче по р. Темза до Гринуич за 
възр. в едната посока: 13 £, в двете посоки: 17 £,  
за дете еднопосочен: 8 £, двупосочен 10.50 £,  
пенсионери и студенти еднопосочен: 9 £, 
двупосочен 12 £
8. Нулевият Меридиан - Кралската 
обсерватория: 15 £, за деца до 18 г.: 6.50 £

италия

I. вЕрона
1. Арена ди Верона: 10 EUR, за групи мин. 16 
тур.: 7.50 EUR, за деца от 8-13 г.: 1 EUR, Работно 
време: вторник - неделя от 08.30 - 19.30 ч., 
понеделник - 13.30 ч. - 19.30 ч.
2. Къщата на Жулиета: 6 EUR, за групи от мин. 
15 тур.: 5 EUR
II. вЕнЕция
1. Корабчето - до пл. Сан Марко: ~25 EUR /в 
двете посоки/, допл. за корабчето до островите 
Бурано и Мурано: ~10 EUR, или общо 33 EUR
2. Базиликата Сан Марко - работно време 09.30 
-17.00 ч. (в неделя и празници раб. време от 
14.00-16.00 ч.), Базиликата: безплатно, Златният 
олтар: 2 EUR, за групи от мин. 25 тур.: 1 EUR
3. Дворецът на Доджите: 20 EUR, за деца от  
6 -14 г., ученици и студенти до 25 год.: 13 EUR, 
групи от ученици: 5.50 EUR (oт 01 септември до 
15 март)
III. милано
1. Ла Скала: 9 EUR, за групи: 6 EUR, за деца до  
12 г.: безплатно
2. Катедралата: 3 EUR, изкачване на покрива с 
асансьор: 14 EUR, Катедрала + асансьор: 17 EUR, 
за деца и пенсионери: 9 EUR, по стълбището: 13 
EUR, за деца и пенсионери: 7 EUR, Баптистерията 
Сан Стефано: вход безплатен, Баптистерията 
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Сан Джовани: 8 EUR, Съкровищница: 3 EUR
IV. ПиЗа
Катедралата: безплатно, Баптистерията: 5 EUR, 
Кампо Санто: 5 EUR, музея: 5 EUR, комбиниран 
билет за два от обектите: 7 EUR
V. флорЕнция
1. Галерия Уфици: 12 EUR, за лица под 18 г.:  
безплатно + 2 ЕUR за слушалки + 5 EUR за 
резервация на час на влизане + беседа на бълг. 
ез. 8 EUR /при мин. 25 тур./, 10 EUR при мин. 20 
тур. Посещението е по желание и е необходима 
предварителна заявка при сключване на 
договора за организирано пътуване. Макс. брой 
за една група е 25 тур. 
2. Църквата Санта Кроче: 8 EUR, за деца от 11-17 г.:  
6 EUR, за групи от мин. 15 тур., придружени с 
лицензиран екскурзовод: 6 EUR, слушалки: 
1.50 EUR, Kaтедралата, Кулата Джотто, 
Баптистерията, Криптата и Музея: комбиниран 
билет 20 EUR, Палацо Векио: 10 EUR
3. Слушалки за пешеходната обиколка на 
Флоренция: 2-3 EUR Забележка: туристите, 
които са платили слушалки за Уфици, не 
заплащат слушалки и за обиколката на 
Флоренция.
VI. рим
1. Колизеум, Палатински хълм, Форо Романо - 
за възр. общо 12 EUR, за младежи от 18-24 год. 
(граждани на страни членки на ЕС ): 8.50 ЕUR, за 
деца под 18 г.: безплатно, възрастни над 65 год. 
(граждани на страни членки на ЕС): безплатно, 
Фори Империали: безплатно, Пантеона: 
безплатно. 
Задължително слушалки за пешеходната 
обиколка: 2-3 ЕUR. За Вашето свободно време 
Ви предлагаме индивидуално посещение, 
според интересите, на: църквата Сан Пиетро 
ин Винколи - оригиналната статуя на Мойсей, 
известна творба на Микеланджело - без вход, 
Капитолийски музеи - творби на известни 
италиански и чужди художници XIII-XIX в.: 15 
EUR, за деца до 6 г.: безплатно, църквата Сан 
Клeменте - гроба на Свети Кирил - свято място 
за българите, основният наос - безплатно, за 
гроба в долната част: 10 EUR, Музей Боргезе - 
статуята на Давид, творба на Бернини, творби 
на Рубенс, Рафаел, Тициан и Рубенс - за 
възрастни 18 EUR + 2 EUR такса резервация, 
за младежи от 18-25 г. и пенсионери: 8.50 
EUR. За посещението на музея е необходимо 
да се направи предварителна резервация 
най-малко 2 месеца и заявката да се направи 
при сключване на договора за организирано 
пътуване. Доплащане за аудиогид: 5 EUR 
2. Ватикански музеи и Сикстинската капела 
- организирано посещение при мин. 25 тур.:  
49 EUR, за деца от 6-18 г.: 40 EUR, цената включва 
входна такса, екскурзоводска беседа на бълг. 
език, слушалки и определен час на влизане, 
необходима е предварителна заявка при 
сключване на договора за организирано пътуване 
и плащане с основния пакет.
3. Билети за метро: ~2 EUR (100 мин.), дневна 
карта: ~8 EUR
4. Вечерна обиколка на Рим с автобус и местен 
екскурзовод на бълг. език: 18 EUR при мин. 20 
тур. (заплаща се на място).
VII. ПомПЕй: 16 EUR, за младежи от 18-25 год.: 
2 EUR. *Някои от къщите могат да бъдат 
затворени поради реставрация. Доплащане 
на екскурзоводска беседа, по желание и с 
предварителна заявка при сключване на 
договора за организирано пътуване: 10 EUR 
при мин. 25 тур. + 2.50 EUR за слушалки (всички 
такси за услуги и вход се заплащат на място).
VIII. оСтров каПри 
1. Корабче и водач на бълг. език: 47 EUR /в двете 
посоки/, лифт: 4 EUR в двете посоки.
2. По желание с плащане на място, круиз с лодка 
до Синята пещера: ~16-18 EUR + вход 14 EUR
Iх. бЕргамо 
1. Капела Колеони: вход безплатен
2. Базилика Санта Мария Маджоре - вход 
безплатен, дарение: 3 EUR 

3. Часовниковата кула: 5 EUR
х. равЕло Градините Руфало: 5 EUR 
XI. торино 
1. Кралският дворец, Кралската оръжейна, 
Галерията на Савойската династия - комбиниран 
билет: 15 EUR, цена за група от мин. 15 тур.:  
10 EUR 
2. Музей на древното изкуство: 10 EUR
3. Египетския музей: 15 EUR 
хII. оСтров Сицилия
1. Чефалу - Катедралата: безплатно
2. Палермо - Дворецът на Норманите: петък-
неделя 8.50 EUR, /пенсионри над 65г.: 6.50 EUR, 
понеделник-четвъртък 7 EUR/ пенсионери над 
65 г.: 5 EUR, Катедралата: безплатно, за криптата 
и съкровищницата: 3 EUR, панорама от покрива: 
5 EUR, задължително - слушалки: 2 EUR, които 
можете да ползвате за 4 часа по време на цялата 
обиколка с местния екскурзовод;  църквата 
Сан Джовани на отшелниците - затворена 
(разглеждане отвън), църквата Ла Марторана:  
2 EUR, пенсионери над 65 г.: 1 EUR
3. Монреале - Катедралата: 3 EUR, за деца до  
10 г.: безплатно
4. Агридженто - Долината на храмовете: 10 EUR, 
за деца до 18 г.: безплатно, за младежи от 18-25 
год.: 5 EUR
5. Пиаца Армерина - Вила Романа дел Казале: 
10 EUR, за лица до 18 г. и пенсионери над 
65 г.: безплатно, няма групови намаления. 
Задължително доплащане за местен 
екскурзовод: 4 EUR, слушалки: 3.50 EUR
6. Сиракуза: Общ вход за Археологическия 
парк с Гръцкия театър и Римския амфитеатър, 
пещерата Ухото на Дионисий: 10 EUR, за 
младежи до 18 г.: безплатно, слушалки: 2 EUR
7. Таормина - Гръцкият театър: 10 EUR, за лица 
до 18 г.: безплатно, аудиогид: 5 ЕUR, Дворецът 
Корвая: (безплатен в двора, разглежда се отвън, 
първият етаж е музей: 3 ЕUR)
хIII. оСтров малта
1. Катедралата „Св Йоан“: вход за възр.: 10 EUR, 
за пенсионери и студенти: 7.50 EUR, деца до 12 г.:  
безплатно
2. Дворецът на великия магистър: 12 EUR, за 
пенсионери над 60 г., за лица от 11-17 г. и за 
студенти: 8 EUR
3. По желание доплащане за трансфер от 
пристанището на Ла Валета до старата част и 
обратно до пристанището + беседа на местен 
екскурзовод на руски език: 35 EUR при мин.  
25 тур. В другия случай придвижването 
до старата част е пеша /около 1-1.5 км/ и 
посещението на града включва пешеходна 
обиколка из старата част с водача на групата.

италианСки ЕЗЕра

1. Езерото гарда - Сирмионе 
Замъкът Рока Скалинджери: 6 EUR /цена за 
група/
2. Езерото изео
круиз Изео - Пескерия и обратно: 8 EUR /цена 
за група/
3. Езерото комо - вила мелци 
Беладжо - вход за градините: 6.50 EUR - 
индивидуални туристи, цена за група от мин. 
20 тур.: 5 EUR, пътуване с ферибот/комета Комо 
- Беладжо - Комо: 22 EUR в двете посоки + допл. 
за бърз ферибот 10 ЕUR
4. Езерото маджоре 
круиз комбиниран билет Изола Белла - Изола 
Мадре - Изола Пескатори с моторни лодки в 
двете посоки: 25 EUR, вход за двореца на Изола 
Белла: 13 EUR - цена за възрастен, цена за група 
при мин. 16 тур.: 9.50 EUR, деца 6-15 г.: 5.50 EUR, 
вход за Изола Мадре с посещение на двореца 
и ботаническата градина: 12 EUR - цена за 
възрастен, деца oт 6-15 г.: 5.50 EUR, група мин. 
16 тур.: 9 EUR, комбиниран билет за посещение 
на дворците на островите Изола Белла - Изола 
Мадре: за възр.: 18 EUR, деца 6-15 г.: 8 EUR, за 
група от мин. 16 тур.: 17 EUR

франция

I. Париж
1. лувър: предварително онлайн закупуване 
17 EUR, за лица от 25 г.: безплатно, всеки петък 
между 18:00 и 21:45 ч.: безплатно 
2. айфелова кула - до най-горния етаж: 25.90 EUR, 
за младежи от 12-24 г.: 13 EUR, за деца от 4-11 г.:  
6.50 EUR, до 2-рия етаж: 16.60 EUR, за младежи 
от 12-24 г.: 8.30 EUR, за деца от 4-11 г.: 4.10 EUR , 
деца до 4 г.: безплатно
3. версай: а: вход за Двореца - индивидуални 
туристи: 20 EUR без шоуто на Музикалните 
фонтани/ 27 EUR с шоуто на Музикалните 
фонтани, деца до 18 г. и студенти до 26 г.: 
безплатно. Цените включват аудиогид на 
10 езика. Изисква се предварителна заявка 
и плащане преди отпътуване, закупуват се 
онлайн билети предварително. б: разходка с 
влакче из парка и градините: 7.50 EUR 
4. разходка с корабче по река Сена: ~19 EUR, 
деца от 3-15 г.: 8 EUR
5. музей д`орсе: 14 EUR, за ученици и за 
младежи до 25  г., граждани на държави в ЕС: 
безплатно; аудиоги: 5 EUR
6. Музей Роден: 12 EUR, за лица от 18-25 г.:  
9 EUR, аудиогид: 6 EUR
7. Люксембурската градина: безплатна
8. Домът на инвалидите: 12 EUR, всяка вечер 
след 17 ч.: 8.50 EUR, за лица до 18 г. и студенти 
от 18-25 г. граждани на ЕС: безплатно
9. дисниленд: групова цена на посещение за 
ученици при мин. 20 тур.: 42 EUR, за възр.: 75 EUR,  
изисква се предварителна заявка, плащане в брой 
на представител от агенцията при отпътуване.
II. ЗамъцитЕ По лоара
1. Шамбор - индивидуални цени: възрастни - 
14.50 EUR, за лица до 18 год.: безплатно, групи от 
20 тур. и повече: 12 EUR, лица от 6-18 г.: 3 EUR
2. Шенонсо - вход за замъка, градините и 
галерията: индивидуални с брошурка: 15 EUR, с 
аудиогид: 19 ЕUR; за деца oт 7-18 г. и студенти 
(задължително представяне на студ. карта) с 
брошурка: 12 EUR, с аудиогид: 15.50 EUR
3. мон Сен мишел - Абатството: възр. 10 
EUR, групи над 20 тур.: 8 EUR; лица под 25 г.: 
безплатно (граждани на ЕС), Исторически 
музей: за възр. над 18 г.: 9 EUR, под 18 г.: 
безплатно; за групи: възр. 4 EUR, под 18 г.: 
безплатно, Археологически музей: за възр.: 9 
EUR, под 18 г.: безплатно; за групи: възр. 4 EUR, 
под 18 г.: безплатно, Музей на мореплаването и 
екологията: за възр.: 9 EUR, под 18 г.: безплатно; 
за групи: възр. 4 EUR, под 18 г.: безплатно, 
Къщата на Тифани - за възр.: 9 EUR, под 18 г.: 
безплатно; за групи: възр. 4 EUR, под 18 г: 
безплатно, Комбиниран билет за 4-те музея - за 
възр. над 25 г.: 18 EUR, за лица от 18-25 г.: 12 EUR; 
под 18 г.: безплатно; за групи - възр: 9 EUR, под 
18 г.: безплатно, Комбиниран билет за 2 музея - 
възр.: 6 EUR, под 18 г.: безплатно
III. СтраСбург
1. Разходка с корабче по река Ил с 
продължителност около 45 мин.: ~10.50 EUR  
/цена за група/, за деца до 13 г.: ~6 EUR
2. Катедралата: безплатно, Астрономическият 
часовник: 4.40 EUR, за групи над 20 тур.: 3.30 
EUR, за деца до 6 г.: безплатно, изкачване на 
платформата: 5 EUR, за деца до 18 г. и студенти: 
3.50 EUR, за групи над 20 тур.: 4 EUR, всяка 
първа неделя на месеца: безплатно 
3. Музей на изящните изкуства в замъка Руан:  
за група от 10-30 тур. обиколка с местен 
екскурзовод за постоянните експозиции (1.30 
ч.): 80 EUR + вход свободен за посещение на 
постоянните експозиции.
IV. нант
Замъкът на Дука на Бретан - интериор (без 
екскурзовод): вход за музея - за възр.: 8 EUR; за 
младежи от 18-25 г.: 5 EUR, безплатен достъп до 
укрепленията, рова и двора
V. ним
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Римският амфитеатър: 10 EUR, за деца от 7-17 г.  
и за група от мин. 20 тур.: 8 EUR с включен 
аудиогид на 10 езика, Квадратната къща: 6 
EUR, за деца от 7-17 г.: 5 EUR, Комбиниран билет 
(Амфитеатър, Квадратна къща и Кулата Магна): 
13 EUR, за деца от 7-17 г. и за група от мин. 20 
тур.: 11 EUR 
VI. авиньон
Папският дворец: 12 EUR, деца от 8-17 г. и 
пенсионери над 60 г.(след представяне на лична 
карта): 10 EUR, Мостът Св. Бенезе: 5 EUR, деца от 
8-17 г. и пенсионери над 60 г.(след представяне 
на лична карта): 4 EUR, комбиниран билет за 
Папският дворец и Мостът Св. Бенезе: 14.50 EUR 
при мин. 20 тур., деца от 8-17 г. и пенсионери 
над 60 г.(след представяне на лична карта): 
11.50 EUR
VII. оранж  Амфитеатър + Исторически музей - 
възрастни: 9.50 EUR с вкл. аудиогид на 10 езика, 
цена за група от мин. 20 тур. и за деца от 7-17 г. 
с вкл. аудиогид на 10 езика: 7.50 EUR
VIII. нарбон Комбиниран билет за 
Архиепископския дворец и Катедралата: 6 EUR. 
За посещението на музеите се изисква входна 
такса 4 EUR за всеки музей (Aрхеологически 
музей, Хореум - подземните галерии и др.), 
комбиниран вход за всички музеи: 10 EUR
IX. каркаСон  Базиликата Сен Назер: вход 
безплатен
X. арл  Комбиниран билет: 9 EUR, Понт дьо Гар: 
8.50 EUR 
XI. оСтров корСика  
Аячо - Къщата на Наполеон Бонапарт: за 
група до 10 тур.: 7 EUR, над 10 тур.: 5 EUR.  
Работно време 10:30-12:30 ч. и 13:15-17:00 ч. 

монако

Двореца на фамилията Грималди - комбиниран 
вход за държавните апартаменти: 8 EUR, за 
деца от 6-14 г. и студенти: 4 EUR
Океанографски музей: 19 EUR, деца от 4-7 г.:  
7 EUR; деца от 8-12 г.: 9 EUR, деца от 13-18 г.: и 
студенти: 11 EUR

иСПания

I. барСЕлона
1. вход за Саграда Фамилия с включен аудиогид 
на испански, каталонски, френски, английски, 
руски, италиански и немски език, достъп до 
кулите: 33 EUR, за деца до 18 г. и студенти: 31 EUR 
2. вход за Океонографския музей /Аквариума: 
20 EUR, за деца с височина до 90 см: безплатно, 
с височина 0.90-1.10 м: мини тарифа 5 EUR,  
с височина 1.10-1.40 м: 15 EUR
3. Рицарски спектакъл и фламенко с напитка: 
40 EUR, за деца до 10 г.: 20 EUR 
4. Стадионът Ноу Камп + музей: 30 EUR, при 
онлайн покупка: 26 EUR, за деца oт 6-13 г.: 20 EUR, 
възр. над 70 г. и студенти: 17 EUR
5. Парк Гуел: 8.50 EUR, за деца до 6 г.: безплатно, 
за деца от 7-12 г. и възр. над 65 г.: 6 EUR
6. Ла Педрера (Гауди): 24 ЕUR, за пенсионери: 
18.50 EUR, за деца от 7-12 г.: 12 EUR, за деца до 
6 г.: безплатно
II. мадрид
1. Музеят Ел Прадо: 15 EUR, за деца до 18 г.: 
безплатно, възр. над 65 г.: 7.50 EUR (посещение 
понеделник-събота от 18-20 ч., неделя от 17-19 
ч.: вход свободен).
2. Кралският дворец: 10 EUR, за деца от 5-16 г. 
и възр. над 65 г.: 5 EUR, всеки ден от 18-20 ч.:  
вход безплатен, аудиогид: 4 EUR
III. толЕдо
1. Катедралата: 12.50 EUR с аудиогид, отворена 
от 10.30 ч.
2. Къща и музей Ел Греко: 3 EUR
3. Църквата Санто Томе: 3 EUR
4. Синагога Санта Мария Ла Бланка: 2.80 ЕUR
5. Алкасар: 5 ЕUR, за възр. над 65 г.: 2.50 EUR
IV. кордоба
1. Джамията: 11 ЕUR, за деца до 10 г.: безплатно, 
за деца от 10-14 г.: 6 ЕUR, задължително 
слушалки: 2 ЕUR

2. Алкасар: 5.50 ЕUR, до 14 г. и за лица над 65г.: 
безплатно
3. Кулата Калаора: 4.50 ЕUR, за деца до 8 г.: 
безплатно, за ученици, студенти, пенсионери: 
3 ЕUR
VI. СЕвиля
1. Хиралда и Катедралата: 9 ЕUR, за пенсионери 
и младежи до 25 г.: 4 ЕUR
2. Дворецът Алкасар: 11.50 ЕUR, за пенсионери, 
студенти от 17-25 г.: 4.50 EUR

Португалия

I. лиСабон
1. Манастирът Жеронимус - за църквата: 
безплатно, вход за манастира и капелите:  
10 ЕUR, за деца до 12 г., всяка първа неделя от 
месеца и празници: безплатно; за възр. над 65 г., 
студенти (със студентска карта) и семеен билет 
(1 възр. + мин. 2 деца): 5 ЕUR, комбиниран билет 
за манастира и Археологическия музей: 12 ЕUR
2. Кулата Белем: 6 ЕUR, за деца до 12 г., всяка 
първа неделя от месеца и празници: безплатно,  
за възр. над 65 г. и семеен билет (1 възр. + мин. 
2 деца): 3 ЕUR 
3. Фадо: ~55 EUR цена за група с вкл. вечеря и 
трансфер от/до хотела
4. Слушалки за обиколката на Лисабон и 
посещението на Синтра - задължително: 2 EUR 
5. Посещение на изба за вино портвайн с 
дегустация: ~10-12 EUR (заплаща се на място)
6. Круиз по р. Доуро: ~10-12 EUR (заплаща се на 
място)
II. Синтра
1. Дворецът Синтра: 10 ЕUR, за деца до 18 г. и 
за възр. над 65 г.: 8.50 ЕUR, само за парка и 
терасите: 5.50 ЕUR, деца до 18 г.: 5.50 ЕUR, 
семеен билет (2 възр. + мин. 2 деца): 33 EUR 
III. фатима
1. Храмът Фатима: вход свободен

ШвЕйцария

I. люцЕрн  Ледниковата градина: 15 CHF, деца 
от 6-16 г.: 8 CHF, за студенти, пенсионер и за 
групи от мин. 10 тур.: 12 CHF, , ученически групи 
до 16 г.: 6 CHF, за групи от студенти: 10 CHF
II. интЕрлакЕн - изкачване с железницата до 
връх Юнгфрау. *Пътуването е с продължителност 
над 1 ч. и 40 мин в едната посока. Цени отиване и 
връщане само 2-ра класа: Лаутербрунен (796 м)  
Клайне Шайдег (2061 м) - Юнгфрау - Клаъне 
Шайдег - Гринделвалд: 155 CHF (изисква се 
предварителна резервация - минимум 10 тур., 
заплаща се на водача на групата в швейцарски 
франкове)
III. бЕрн
1. Парламента: вход безплатен
2. Катедралата Мюнстер: безплатно, изкачване 
до платформата: 5 CHF, за деца: 2 CHF, за група: 
3.50 CHF
IV. жЕнЕва
1. Катедралата Сен Пиер: безплатно, изкачване 
на кулата: 5 CHF
2. Мезон Тавел: вход безплатен, по време на 
изложби: 3-5 CHF, деца до 18 г.: безплатно
3. Музей на изкуството и историята - безплатен
4. Разходка с корабче из Женевското езеро:  
20 EUR, деца до 16 г.: 10 EUR
V. лоЗана
1. Олимпийски музей: 18 CHF, за деца от 6-16 
г.: 10 CHF, за студенти: 12 CHF, за пенсионери:  
16 CHF, за групи: 15 CHF
2. Катедралата: безплатно
3. Исторически музей на Лозана (Старият 
Епископски дворец): 8 CHF, ученици и деца под 
16 г.: безплатен
VI. монтрьо Шато де Шийон: 13.50 CHF, деца 
6-16 год.: 7 CHF, студeнти и пенсионери: 11.50 
CHF, за групи от мин. 20 тур.: 10.50 CHF
VII. бЕлиндЗона - За Кастел Гранде, Кастело 
ди Монтебело, Кастело ди Сасо Корбаро: 10 CHF, 
за пенсионери: 4 CHF, за група от мин. 10 тур.:  
5 CHF, за Историческия и Археологически музей: 
5 CHF, за деца, ученици и пенсионери: 2 CHF

VIII. цЕрмат
1. Трансфер с влак от Теш до Цермат и обратно: 
16.40 CHF
2. Изкачване с лифт от Цермат до Малкия 
Матерхорн и обратно: 114.50 CHF, за деца под 
16 г.: 57.50 CHF, за деца под 9 г.: безплатно, за 
групи над 10 тур.: 103.50 CHF, за деца: 46 CHF. 
*От Цермат (1620 м) до Малкия Матерхорн (3883 
м) има няколко станции, до които можете да 
се изкачите. Цените за отиване и връщане с 
лифт са както следва: Цермат - Фури (1886 м): 
за възрастен: 20 CHF, за групи: 18 CHF, Цермат 
- Шварцзее (Черното езеро - 2582 м): 57 CHF, 
за деца до 16 г.: 28.50 CHF, Цермат - Трокенер 
Щег (2939 м): 76 CHF, за деца до 16 г.: 38 CHF, за 
групи: 68.40 CHF
IX. глЕтчЕр ЕкСПрЕС - цена 2-ра класа: 133 CHF 
при мин. 10 тур. + 43 CHF запазено място във II-
ра класа, по желание доплащане за обяд във 
вагон-ресторанта - 46 CHF - 3-разделно хранене, 
34 CHF - едно ястие (изисква се предварителна 
резервация при сключване на договора за 
организирано пътуване най-късно месец преди 
отпътуване), деца до 6 г.: безплатно, деца от 
6-16 г.: 50% намаление.

лихтЕнщайн
 
I. вадуц  Разходка с влакче: 10.50 CHF, деца до 
12 г.: 5 CHF, при групи от 20 тур: 8 CHF 

бЕнЕлюкС

I. амСтЕрдам
1. Разходка с корабче по каналите: ~15 EUR
2. Музей на Ван Гог: 19 EUR + 2 EUR такса 
резервация, за деца до 18 г.: безплатно, за 
аудиогид: 5 EUR (препоръчваме да заявите 
вашето желание и платите при сключване 
на договора за пътуване с цел избягване на 
големите опашки. Резервацията подлежи на 
препотвърждение според наличните места и 
свободни часове)
3. Музей Райксмузеум: 19 EUR + 2 EUR такса 
резервация, деца до 18 г.: безплатно, за 
аудиогид: 5 EUR
4. Кралският дворец: 10 EUR, деца до 18 г.: 
безплатно, за студенти: 9 EUR
5. Музей на Рембранд: 14 EUR, за деца от 6-17 г.: 
5 EUR, цените включват аудио-гид
6. Музей на Мадам Тюсо /закупуване на билети 
в деня на посещението/ за възр.: 24.50 EUR, за 
дец:а 20.50 EUR
II. ротЕрдам 
Кулата Евромаст: 10.25 EUR, за пенсионери над 
65 г.: 9.25 EUR, група от мин. 20 тур.: 10 EUR, 
деца от 4-11 г.: 6.50 EUR
III. дЕлфт
Новата църква - вход за Новата и Старата 
църква: х 5.50 EUR за всяка, кулата на Новата 
църква: 4.50 EUR, комбиниран билет за двете 
църкви и кулата: 8.50 EUR; ученици и студенти: 
6 EUR
IV. люкСЕмбург
Казематите Бок: 7 EUR, за студенти и 
пенсионери: 6 EUR, за деца 4-12 г.: 3.50 EUR
V. брюкСЕл
1. Кралските Музеи на изящните изкуства - 
Старите майстори: 10 EUR, пенсионери над  
65 г.: 8 EUR, за студенти: 3 EUR, за групи от  
15 тур.: 8 EUR 
2. Музей Магрит: 10 EUR; Комбиниран билет за 
Старите майстори и Магрит: 15 EUR; 
3. Музей на пивовара: 6 EUR
VI. гЕнт
1. Катедралата „Свети Бааф“/ Капелата с олтара 
на братя Ван Ейк „Поклонение пред мистичния 
агнец“: 4 EUR, групи от мин. 15 тур.: 3 EUR, 
аудиогид 1 EUR
2. Разходка с корабче по каналите: ~7 EUR
VII. брюж  
1. Разходка с корабче по каналите: ~10 EUR
2. посещение на Мадоната с младенеца на 
Микеланджело в църквата на нашата лейди:  
4 EUR, за пенсионери: 3 EUR, за младежи до  
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25 г.: 1 EUR

гЕрмания

I. кьолн  
Кьолнската Катедрала - вход за съкровищницата: 
6 EUR; за кулата: 4 EUR, комбиниран билет за 
съкровищницата и кулата: 8 EUR
II. аугСбург  
Фугерай: 4 EUR, за деца от 8-18 г.: 2 EUR , за 
пенсионери и групи над 10 тур.: 3 EUR, Златната 
зала: 2.50 EUR
III. нюрнбЕрг
Къщата на Албрехт Дюрер: 6 EUR, за групи от 
мин. 15 тур.: 5 EUR, ученически групи: 1.50 EUR
IV. франкфурт  
Къщата на Гьоте: 7 EUR, за деца 7-18 г. и студенти: 
3 EUR, за групи от мин. 11 тур.: 5 EUR, за групи 
от мин. 20 тур.: 4 EUR, изкачване с асансьор на 
небостъргача Майн тауер: 7.50 ЕUR, за студенти 
и пенсионери: 5 ЕUR, билет с намаление и за 
групи от над 30 тур.: 5 ЕUR, ученически групи от 
мин. 30 тур.: 4.50 EUR
V. улм 
Катедралата: безплатно, изкачване на кулата:  
4 EUR, за деца: 2.50 EUR, за групи над 10 
тур.: 3,50 EUR. (закупуване на билетите 1 час 
предварително).
VI. долината на рЕйн  
Разходка с корабче (2.45 мин.): 20 EUR за група 
от мин. 20 тур. Тръгването е в 16 ч. от Ст. Гоар. 
Круизът преминава покрай известната скала 
Лорелай и завършва в 18.45 ч. в Рюдесхайм.
VII. Замъкът нойШванщайн 
Замъкът Нойшванщайн: вход за възр. - 
индивидуално посещение: 13 ЕUR, групова 
цена: 12 ЕUR, за деца до 18 г.: безплатно. Към 
цената на билета се прибавя и задължителна 
официална такса резервация: 2 ЕUR за групи от 
мин. 15 тур. /необходимо е при записването на 
екскурзията да заявите предварително Вашето 
желание за посещение, тъй като агенцията 
съдейства за резервирането на определен час 
и закупуването на билетите по банков път с 
цел избягване на дългите опашки пред касите 
на замъка/. В цената на билета е включен 
ползване на аудиогид на различни езици, 
включително и на руски, но не на български. 
Възможност за изкачване до замъка: пеша 
(~40-45 мин.), с файтон: 7 EUR в посока замъка, 
тръгването е от хотел Мюлер, крайната спирка 
е на 10 мин. пеша или с автобусче - изкачване: 
2.50 EUR, крайната спирка е на 5 мин. пеша до 
замъка. Слизане от замъка: пеша (~25 мин.), 
с файтон: 3.50 EUR, с автобусче връщане:  
1.50 EUR, комбиниран билет отиване + връщане: 
3 EUR
VIII. Замъкът линдЕрхоф -
вход: 8.50 ЕUR, за групи от мин. 15 тур.:  
7.50 ЕUR, за деца до 18 г.: безплатно. Към цената 
на билета се прибавя и задължителна официална 
такса резервация за определен час на влизане и 
озвучаване с информация на бълг. език, в размер 
на 2 EUR на турист.
IX. оСтров майнау 
вход за възр.: 22 ЕUR, за деца до 12 г.: безплатно, 
за студенти.: 13 ЕUR, за групи от мин. 10 тур.: 
17.50 ЕUR
X. обЕрЗалцбЕрг - кЕлщайнхауС (орловото 
гнездо на хитлер): 23 EUR, за деца oт 9-14 г.: 
15 EUR, включва транспорт с местен автобус 
до съоръженията и изкачване с асансьор до 
„Орловото гнездо”. Забележка: Изкачването 
се осъществява само при добри атмосферни 
условия.
XI. хайдЕлбЕрг  
Замъкът Хайделберг: 8 EUR, доплащане за 
аудиогид: 5 EUR, за група до 25 тур.: 5.40 EUR
XII. бамбЕрг  
Катедралата Св. Петър и Св. Павел: 6 EUR, за деца 
до 6 г.: безплатно; за деца, ученици и студенти: 
2.50 EUR, групи до 25 тур.: 5 EUR
XIII. ЕЗЕрото химЗЕЕ  
Пътуване с корабче до о-в Херенинзел:  

~9 ЕUR в двете посоки; посещение на замъка 
Херенхимзее: вход 9 ЕUR, цена за група: 8 
ЕUR, + 1 EUR такса за резервация, за деца до 
18 г.: безплатно, в цената е включен аудиогид 
на български език. От мястото, където се слиза 
от корабчето до замъка се ходи пеша, по 
желание можете да се качите и с конски впряг 
(15 мин.): ~3 EUR в посока, ~1.50 EUR за деца 
и младежи до 18 г. Тази услуга се предлага от 
средата на април до октомври в зависимост от 
атмосферните условия
XIV. биЗингЕн  
Замъкът Хоенцолерн: 12 EUR, младежи до 17 г.: 
6 EUR, групова цена при мин. 20 тур.: 10 EUR, 
за пенсионери и студенти: 10 EUR; шатъл бусче 
от паркинга и обратно - индив. цена: 3.30 EUR, 
за групи от мин. 20 тур.: 2.90 EUR, само в една 
посока - индив.: 2 EUR, групова мин. 20 тур.:  
1.80 EUR
XV. дрЕЗдЕн  
1. Цвингер - Галерия на старите майстори: 10 
EUR, деца до 17 г.: безплатно, за възр. над 65 г.: 
7.50 EUR, групи от мин. 10 тур. и повече: 9 EUR, 
аудиогид: 3 EUR
2. Кралски дворец - Зелени сводове: 12 ЕUR с 
аудиогид, за деца до 17 г.: безплатно, за възр. 
над 65 г.: 9 EUR, за групи от мин. 10 тур.: 11 EUR
XVI. бЕрлин
Пергамонмузеум - интерес представлява 
раздел Гръцка и Римска античност с Пергамския 
Олтар от 180-160 пр. Хр.: 19 EUR, за студенти:  
9 EUR, деца до 18 г.: безплатно
XVII. щутгард
музея на Мерцедес - дневен билет за деца под  
14 г.: безплатно, деца от 15-17 г.: 5 ЕUR, над 18 г.:  
10 ЕUR, групова цена при мин. 10 тур.: 9 ЕUR

авСтрия

I. инСбрук
1. Кулата Шадтурм: 4.50 EUR, за деца: 2.50 EUR, 
2. Голденес Дахл: безплатно; вход за музея:  
5 EUR, за ученици, възр. над 60 г. и групи от мин. 
10 тур.: 2.50 EUR 
II. ватЕнС
вход за музея на Сваровски: 19 ЕUR, за деца до 
14 г.: 7.50 EUR и групи от мин. 10 тур.: 17 EUR
III. цугШПитцЕ
комбиниран билет за железница и лифт: 59.50 
EUR, за деца до 16 г.: 32 EUR, за групи мин. от 15 
тур. с включена такса резервация: 53 EUR
IV. Залцбург 
Къщата на Моцарт: 12 EUR, за групи от 10 тур.: 
10 EUR 

ПолШа

I. краков
1. Кралският дворец Вавел - вход към кралските 
апартаменти: 23 PLN, за пенсионери: 18 PLN, 
вход за оръжейната и кралската съкровищница: 
20 PLN, за пенсионери: 12 PLN
2. Вход за катедралата за възр.: 14 PLN, за 
пенсионери: 8 PLN; за групи: 12 PLN (възрастни) 
и 7 PLN (пенсионери)
3. Краковски археологически музей вход за 
възр.: 10 PLN, за пенсионери: 6 PLN
II. варШава 
Музей на Фредерик Шопен: 22 PLN, за групи: 11 
PLN, Музей на полската армия: 20 PLN, за група: 
8 PLN, намален билет: 10 PLN

чЕхия

I. Прага
1. Национален музей: 260 CZK, за деца от 6-15 г.  
и пенсионери: 180 CZK
2. Районът на Храдчани: комбиниран билет за 
Катедралата „Св. Вит“, Стария кралски дворец, 
базиликата „Св. Георги“, кулата Далиборка:  
250 CZK, за деца от 6-16 г. и пенсионери над  
65 г.: 125 CZK
3. Лорета: 180 CZK, за деца от 6-15 г.: 90 CZK, за 
пенсионери над 70 г.: 140 CZK
4. Круиз по р. Вълтава (продълж. 1 час): ~16-18 
EUR, 

5. Слушалки за обиколката на Прага: 2.50 EUR

чЕрна гора
 
I. будва 
Цитаделата с музея на морето: 4 EUR 
индивидуални, за група над 10 тур.: 2.50 EUR
II. котор 
1. Музей на морето: 4 EUR (с аудиогид на 5 езика), 
за деца: 1 EUR, групи над 10 тур.: 1.50 EUR, 
2. крепостните стени на Котор на хълма Св. 
Иван: 3.00 EUR
3. разходка с лодка из Которския залив: ~10-12 
EUR в зависимост от броя на желаещите
4. Св. Трифон: 2.50 EUR
5. туристическа такса за старата част на Котор:  
1 EUR

хърватСка

I. дубровник 
1. крепостни стени: 200 HRK, за деца: 50 HRK
2. Кнежев двор: 150 HRK
3. Доминикански манастир: 30 HRK
4. старата аптека във Францисканския 
манастир: 30 HRK
5. лифт до планината Сръд: 170 HRK, деца от 
4-12 г.: 60 HRK
II. Плитвички ЕЗЕра
период 01.04. - 31.05.2020 г. и 1.10. - 31.10.2020 г.:  
- билет за възрастен индивидуална цена: 180 
HRK, за група възрастни: 160 HRK, за студенти 
- индивидуална цена: 110 HRK, за деца до 7 г.: 
безплатно, за деца 7-18 г. индивидуална цена: 
50 HRK 
период от 01.06. - 30.09.2020 г.: билет за 
възрастен индивидуална цена: 300 HRK, 
за група възрастни: 300 HRK, за студенти - 
индивидуална цена: 200 HRK, деца до 7 г.: 
безплатно, за деца 7-18 г. индивидуална цена: 
100 HRK 
III. националЕн Парк бриони 
за м. май: 170 HRK за група от мин. 25 тур., за 
деца от 4-14 г.: 85 HRK, за м. септември: 190 HRK 
за група от мин. 25 тур., за деца от 4-14 г.: 95 HRK
индивидуални цени - за м. май: 190 HRK, за 
деца от 4-14 г.: 95 HRK, за м. септември: 230 HRK 
за група от мин. 25 тур., деца от 4-14 г.: 115 HRK
IV. СПлит
1. Етнографски музей: 20 HRK, ученици, студенти 
и пенсионери: 15 HRK
2. Храмът на Юпитер: 20 HRK, качване на 
камбанарията на Св. Дуйе: 20 HRK
V. трогир 
Катедралата Св. Лаврентий: 25 HRK
VI. мотовун
изкачване с автобусче до крепостта: ~25 HRK 
общо в 2-те посоки 
VII. ПорЕч
Еуфразиева Базилика с достъп до Епископската 
резиденция и Камбанарията: ~40 HRK 
VIII. ровин
Църквата Св. Еуфемия (качване на 
камбанарията): 20 HRK

албания

I. дуръС 
амфитеатърът - 500 ALL 
II. тирана
Национално-исторически музей: 200 ALL
III. круя
1. Музей Скендербег: 200 ALL
2. Етнографски музей: 300 ALL
IV. бЕрат
1. Музей Онуфри: 200 АLL
2. Крепостта в Берат: 100 ALL
Парична единица: L (леки), 1 EUR = ~ 122 ALL

*Посочените музейни такси са с 
информативен характер съобразно 
вашето свободно време и интереси. 

Ползването на намаленията за студенти 
е срещу предоставяне на студентска 

международна карта.
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общи уСловия

I. начин на ЗаПиСванЕ

 1. Записването е възможно по телефон, факс или 
интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса 
на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след 
сключване на Договора за туристически пакет и внасянето 
на депозит в размер на 30% от пакетната цена за автобусните 
програми и 50% от пакетната цена за самолетните програми, 
в случай, че не е упоменато друго.
 2. Плащането се извършва в брой или по банков път 
- УниКредит Булбанк, BIG код UNCRBGSF, 
IBAN - в лева BG64UNCR70001517346444, титуляр - „ТА 
Мондел Травел” ООД и чрез дебитните и кредитни карти на 
БОРИКА, EuroLine, Mastercard, Visa.
 3. Окончателното плащане се извършва 20 дни 
преди датата на отпътуване за автобусните програми, за 
самолетните - 30 дни, в случай, че не е упоменато друго.

II. нЕобходими докумЕнти За ЗаПиСванЕ

 1. Копие на задграничен паспорт или копие на лична 
карта при пътувания до всички страни на територията на 
Европа, с изключение на Турция. При пътуване до Турция 
е необходимо освен задграничния паспорт да се носи и 
личната карта. 
 2. За лица под 18 г., пътуващи непридружени от 
единия или двамата родители, е необходима нотариално 
заверена декларация за тяхното разрешение детето им да 
пътува в чужбина. 

III. виЗови, Санитарни и мЕдицинСки иЗиСквания

 1. За издаването на туристическа входна виза за 
Китай: такса за индивидуална виза - 80 USD. Необходими 
документи: задграничен паспорт с 6-месечна валидност 
към датата на връщане в България, попълнен формуляр на 
Консулски отдел на Китай, който се предоставя от Агенцията, 
актуална дигитална цветна снимка на чисто бял фон, без 
накити, шапки, с изцяло открито лице (без бретон, очила и др.). 
Повечето фотостудиа разполагат с актуалните изисквания 
за снимки за китайски визи. Задължително лично явяване в 
Посолство на КНР за снемане на биометрични данни. Визата 
се заплаща предварително заедно с доплащането по вашия 
договор и се полага в Посолство на КНР преди отпътуването. 
Няма санитарни и медицински изисквания за пътуване до 
Китай (не се налага ваксинация). 
 2. За издаването на туристическа входна виза 
за Виетнам: такса - 80 USD. Необходими документи: 
задграничен паспорт с 6-месечна валидност към крайната 
дата на отпътуване, с поне 2 празни страници за полагане на 
визата, попълнен формуляр на Консулски отдел на Виетнам, 
2 бр. актуални снимки със задължителни размери 4 х 6 см. 
Визата се заплаща предварително заедно с доплащането по 
вашия договор и се полага в Посолството на Виетнам преди 
отпътуването.
 3. За издаването на туристическа входна виза за 
групови пътувания до Русия, с изключение на пътувания до 
Калининградска област и област Санкт Петербург: такса - 120 
лв.; експресна услуга, при необходимост - 190 лв. Необходими 
документи: задграничен паспорт с 6-месечна валидност 
към крайната дата на пътуване с поне 2 празни страници за 
полагане на визата, 2 бр. актуални цветни снимки с размери 
3.5/4.5 см, задължително направени през последните 
6 месеца, попълнен формуляр от Консулството, като 
туристите предоставят необходими данни за попълване му. 
Документите се подават в Руски визов център от агенцията, 
без да е необходимо лично явяване на пътуващите. Визата 

се заплаща предварително заедно с доплащането по вашия 
договор и се полага в Руски визов център преди отпътуването.
важно! Считано от 01 октомври 2019г., на всеки пътуващ 
до калининградска област и област Санкт Петербург, 
предварително се издава безплатна електронна виза. 
Агенцията съдейства за подаването на документи и 
получаване на визата по имейл.
 4. За издаването на туристическа входна виза за 
Индия: такса - 85 USD. Необходими документи: паспорт 
с валидност 6 месеца към крайната дата на пътуване, 1 
дигитална цветна снимка, данни за формуляра за виза; 
няма санитарни и медицински изисквания за пътуване до 
Индия (не се налага ваксинация). Агенцията съдейства за 
подготовката на документите и подаването им по интернет. 
След одобрение, полагането на визите е на летище при 
влизане в Индия. 
 5. За издаването на туристическа входна виза 
за Тайланд: такса - 35 EUR. Необходими документи: 
задграничен паспорт с 6-месечна валидност към крайната 
дата на пътуване, попълнен формуляр на Консулски отдел 
на Тайланд, 1 актуална цветна снимка в паспортен формат, 
направена през последните 6 месеца. Визата се заплаща 
предварително заедно с доплащането по вашия договор и 
се полага в Консулска служба при Посолство на Кралство 
Тайланд преди отпътуването.
 6. За издаването на туристическа входна виза 
за Лаос: такса - 31 USD, за Шри Ланка: такса - 35 USD, 
за Камбоджа: такса - 30 USD. Полагат се при влизане в 
съответната страна и се заплащат на място. Необходими 
документи: задграничен паспорт с 6-месечна валидност към 
крайната дата на пътуване и по 1 бр. хартиена цветна снимка 
(за Лаос и Камбоджа). 
 7. За издаването на туристическа входна виза 
за Танзания: такса - 50 USD. Необходими документи: 
задграничен паспорт с 6-месечна валидност към крайната 
дата на пътуване. Полага се на летището при влизане в 
страната. Няма санитарни и медицински изисквания за 
посещанието на Танзания /не се налага ваксинация/.
 8. За издаването на туристическа входна виза за 
Иран: такса - 50 EUR. Необходими документи: задграничен 
паспорт с 6-месечна валидност към крайната дата на 
пътуване, данни за формуляра на Консулски отдел на Иран, 
актуална цветна снимка с висока резолюция, паспортен 
формат, без бижута, очила, шалове, с открито лице и покрити 
рамене и деколте. Агенцията съдейства за подготовката 
и подаването на документите за виза, не се налага лично 
явяване, освен по преценка на Консула на Иран. Визата се 
заплаща предварително заедно с доплащането по вашия 
договор и се полага в Посолство на Ислямска Република 
Иран преди отпътуването.
 9. За издаването на туристическа входна виза за ЮАР: 
такса - 65 лева. Необходими документи: задграничен паспорт 
с 6-месечна валидност към крайната дата на пътуване, данни 
за формуляра на Консулски отдел на ЮАР, актуална цветна 
снимка в паспортен формат, без бижута, очила, шалове, с 
открито лице, служебна бележка от работодател, съдържаща 
заеманата длъжност, размер на възнаграждение и отпуснат 
отпуск за периода на пътуването, документ за регистрация 
на фирма (при пътуващ управляващ), банково извлечение 
от лична сметка за движението на средства през последните 
3 месеца и удостоверение/референция от банката за 
притежание на банкова сметка. За пътуващи пенсионери 
- удостоверение от съответното ТП на НОИ, за размера на 
получаваната пенсия. Желателно е документите да бъдат 
на издадени на английски език или към оригиналите на 
български език да бъде прикрепен свободен (не легализиран) 
превод на английски език.
Задължително лично явяване на всички пътуващи в 
Консулски отдел към Посолство на ЮАР!
Агенцията съдейства за подготовката и подаването на 
документите за виза. Визата се заплаща предварително 
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заедно с доплащането по вашия договор и се полага в 
Посолство на ЮАР преди отпътуването.
 10. Виза за Непал - 30 USD, заплаща се в брой и 
се поставя на място при влизане в страната, необходими 2 
снимки паспортен формат на хартиен носител и фотокопие 
на първа страница на паспорта.
Забележка: упоменатите такси за издаване на туристически 
визи са актуални към 15.01.2020 г. и „ТА МОНДЕЛ ТРАВЕЛ“ 
не носи отговорност при тяхната промяна от страна на 
компетентните органи на съответните страни - Посолства, 
Консулства, Имиграционни власти и др.

IV. ПромЕни, анулации и рЕкламации

 1. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на 
Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа 
следните неустойки по автобусните програми:
 1.1. До 40 календарни дни преди датата на пътуването 
- без неустойки.
 1.2. От 39 до 30 календарни дни преди датата на 
пътуването - 50% от внесения депозит.
 1.3. От 29 до 20 календарни дни преди датата на 
пътуването - 100% от внесения депозит.
 1.4. От 19 до 10 календарни дни преди датата 
на пътуването - 75% от общата цена на организираното 
пътуване.
 1.5. Под 9 календарни дни преди датата на пътуването 
- 100% от общата цена на организираното пътуване.
 2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на 
Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа 
следните неустойки по самолетните програми: 
 2.1. До 70 календарни дни преди датата на пътуването 
- без неустойки
 2.2. От 69 до 50 календарни дни преди датата на 
пътуването - в размер на 50% от внесения депозит
 2.3. От 49 до 30 календарни дни преди датата на 
пътуването - в размер на 100% от внесения депозит
 2.4. От 29 календарни дни до датата на пътуване - 
100% от общата цена на организираното пътуване
 2.5. Относно самолетните билети по редовни линии, 
анулационните условия са според конкретните условия на 
резервацията за самолетен билет и те се указват в анекс към 
договора за организирано пътуване.
 3. Туроператорът удържа следните неустойки по 
самолетните почивки в Испания - Кадис - карибска екзотика 
на Коста де ла Лус, Испания с Португалия - Коста де ла 
Лус, Коста Азаар - Портокаловият бряг, Балеарските -о-в 
Майорка: 
 3.1. До 60 календарни дни преди датата на 
пътуването - без неустойки
 3.2. От 59 до 30 календарни дни преди датата на 
пътуването - размера на внесения депозит
 3.3. От 29 календарни дни до датата на пътуване - 
100% от общата цена на организираното пътуване.
 4. Всички рекламации, свързани с качеството на 
заплатените услуги трябва да бъдат предявени в срок от 
3 календарни дни след крайната дата на организираното 
пътуване, като Потребителят трябва да представи лично 
в офиса на  „ТА Мондел Травел” писмена рекламация, 
съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр 
от договора, платежен документ /касов бон, фактура/. В 
срок от 30 дни след получаване на рекламацията „ТА Мондел 
Травел” дава своето писмено становище по нея.
 5. Всяка екскурзия се осъществява при съответния 
минимум брой туристи, посочен в края на програмата. В 
случай, че този минимум не е достигнат, „ТА Мондел Травел” 
уведомява записалите се клиенти за неосъществяване 
на екскурзията не по-късно от 7 или 20 дни преди датата 
на отпътуване в зависимост от продължителността на 
пътуването.

V. ЗаСтраховки

 1. „ТА Мондел Травел” има сключен застрахователен 
договор по чл.97 от ЗТ със Застрахователно Акционерно 
Дружество “Алианц България” - София 1504, бул. „Княз 
Дондуков” №59. Сертификатът за сключения договор се 
предоставя на Потребителите преди датата на отпътуване.
 2. „ТА Мондел Травел” предлага срещу допълнително 
заплащане застраховка „Отмяна на пътуване” по чл. 80, 
ал. 1, т. 14 от Закона за туризма, покриваща разходите за 
анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на 
пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, 
негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от 
работа и др. Стойността на застраховката се изчислява на 
база крайна дължима сума по договора, като има значение 
и възрастта на Потребителя. В зависимост от възрастта 
на туриста стойността на застраховката е между 3% и 8% 
върху крайната дължима сума по договора за организирано 
пътуване.
 3. „ТА Мондел Травел” има сключен застрахователен 
договор по чл. 72, ал. 1 от ЗТ със „Групама Застраховане” 
ЕАД - София 1124, бул. „Цариградско шосе” №47А, бл. В, ет. 3, 
според който „ТА Мондел Травел” предоставя на Потребителя 
задължителна застраховка „Медицински разходи при болест 
и злополука” за пътуванията извън страната /включена в 
пакетната цена или срещу допълнително заплащане/, която 
в зависимост от уговорените условия покрива определени 
рискове, подробно описани в чл. 5.1.2. в договора за 
туристически пакет.

VI. хотЕли, транСПорт и туриСтичЕСка Програма

 1. Настаняването в хотелите се извършва в двойни, 
тройни, единични стаи (видът на предлаганите стаи е 
упоменат във всяка програма), срещу съответно доплащане 
или намаление. В повечето случаи хотелите предлагат 
тройни стаи във вид на стая с две редовни легла и едно 
допълнително.
 2. Екскурзиите, с изключение на самолетните 
и чартърните, се извършват с автобуси с ЕвроЛиценз, 
отбелязано във всяка програма, които разполагат с 
климатик, радиокасетофон, видеомонитор, микрофон, бар 
с разхладителни напитки и кафемашина. В тях е забранено 
тютюнопушенето. Определянето на местата в автобуса е 
според реда на записване в деня на сключване на договора 
за организирано пътуване. 
 3. Пакетните цени включват туристическа програма. 
Панорамната автобусна и пешеходна обиколка с водача на 
групата не включва посещение на туристическите обекти, 
изброени в тях. Някои от тях могат да бъдат посетени 
самостоятелно в свободното време. За посещението на по 
- значими музейни обекти при възможност и при желание 
от страна на туристите срещу допълнително заплащане, 
могат да бъдат наети местни екскурзоводи, като изнасяната 
информация не е на български език. В много от музеите 
заявката за местен екскурзовод, както и за фиксиран час на 
влизане, трябва да бъдат направени предварително, за което 
препоръчваме да се информирате за възможностите в офиса 
на „ТА Мондел Травел” и в нейните агентски бюра. Изключение 
прави изричното упоменаване на включена в пакетната цена 
обиколка /панорамна или пешеходна/ с местен екскурзовод. 
Пакетните цени не включват входните такси на посещаваните 
обекти, както и таксите за предварителна резервация за 
посещение на някои от тях, разходките с лодка, корабче, 
екскурзиите срещу допълнително заплащане, трансфера 
с лифтове и железници, допълнителните мероприятия по 
желание и разходите от личен характер. Изключение правят 
програми и пакетни цени, за които изрично е упоменато 
друго. 
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