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очарованието на италианските езера

6 дни / 5 нощувки

5 закуски

дати на трЪГване
от 02 май до 07 май

от 24 май до 29 май

от 20 септември до 25 септември

1 ден
софия - любляна  

Отпътуване от софия в 06.30 ч. от  
пл. “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
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. Акостиране в красивото курортно селище 
бавено, разположено на езерото Маджоре. 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 
Постойна - софия 

закуска. Отпътуване за Постойна. Разходка с 
електрическо влакче из мистериозния свят на 
“Постойнска яма”, както я наричат местните, сътворена 
милиони години капка по капка, година след година. 
Продължаване за българия. Пристигане в софия около 
полунощ.

Цена на турист в двойна стая

 дати на трЪГване Цена

02 май 620 лв.
24 май 625 лв.
20 септември 625 лв.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус  
5 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в района на Любляна, 1 - в района на Верона/Лаго 
ди Гарда, 1 - в района на Лаго ди Комо, 1 - в района на 
Лаго Маджоре/Лаго ди Орта, 1 - в Словения 
туристическа програма 
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията - 35.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в стая на доп. легло - 100 лв. 
дете до 18 год. с един възр. в двойна стая - 70 лв.

доплащане за: 
единична стая - 155 лв. 

комбиниран билет - Изола Белла - Изола Пескатори 
- Изола Мадре - ~24 EUR, ферибот - комета - Комо - 

Беладжо - Комо - 20 EUR в двете посоки + доплащане за 
бърз ферибот 10 EUR, моторна лодка до о. Сан Джулио - 

6 EUR, влакче до центъра на Орта Сан Джулио - 4 EUR

софия - любляна - лаГо ди Гарда - лаГо изео - лаГо ди коМо - лаГо Маджоре - 
бороМеови острови - лаГо орта - Постойна - софия 

ИТАЛИЯ
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8 дни  
5 нощувки в хотели, 

2 - на ферибот

5 закуски, 1 вечеря

дати на трЪГване
от 29 април до 06 май

от 21 септември до 28 септември 
 
1 ден 
софия - МеЦово - иГуМениЦа - 
ферибот - бари/бриндизи

Отпътуване от софия в 09.00 ч.  от  
пл. “Ал. Невски” по маршрут Кулата 
- Верия - Козани - Игуменица. 
Попътна спирка за разходка в 
Мецово - един от най - самобитните 
и очарователни гръцки курорти, 
известен с уникалната си атмосфера 
и забележителна архитектура. 
Пристигане в игуменица. Нощно 
пътуване на ферибот  за италия 
- настаняване  на фотьойли /
тип автобусни/, възможност за 
предварителна заявка и доплащане 
за настаняване в каюти.

2 ден
 бари/бриндизи - ПоМПей - неаПол 
- соренто
 
Пристигане сутринта в бари/
бриндизи. Отпътуване за Помпей. 
Посещение на останките на 
древния римски град, погребан при 
изригването на вулкана Везувий. 
Доплащане по желание на беседа 
на местен екскурзовод на бълг. 
език - 8 EUR при мин. 25 туристи + 
2 EUR за слушалки. 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.

3 ден 
соренто - остров каПри 

закуска. Отпътуване с автобус 
до пристанището на Соренто, 
а оттам продължаване с корабче 
 (не е включено в пакетната цена) 
до остров 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 
хотела. вечеря. нощувка.

4 ден
аМалфи - равело - риМ

закуска. Свободно време. 
Екскурзия по желание срещу 
допълнително заплащане. Отпътуване 
с местен автобус за лазурното 
крайбрежие на амалфи със спирка 
за разходка в едноименното селище 
и посещение на селището равело 
(UNESCO). Връщане в Соренто. 
Продължаване за рим. Настаняване 
в хотел. нощувка. 

5 ден
 риМ 

закуска. 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 в Рим до 
20.00 ч. Връщане в хотела. нощувка.
 
6 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 
Свети Петър.  *По желание 
организирано посещение 
 на Ватиканските музеи и 
Сикстинската капела -  
39 EUR, за деца от 6-18 г. - 31 EUR, 
цената при мин. 25 тур. 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. 
Свободно време в Рим до 20.00 ч. Връщане в хотела. 
нощувка. 
 Забележка: придвижването в рамките на Рим е  с 
градски транспорт - ~ 6 EUR дневна карта.

7 ден
 алберобело - бари/бриндизи - ферибот - иГуМениЦа

закуска. Отпътуване за областта Пулия и очарователното 
селище алберобело (UNESCO), в което голяма част 
от варованите 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. Не малко 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/бриндизи. Нощно пътуване на ферибот за игуменица.

8 ден 
иГуМениЦа - софия

Сутринта акостиране на гръцкото пристанище Игуменица. 
Продължаване за софия. Пристигане вечерта.

Цена на турист в двойна стая:  785 лв.
отстъпка 50 лв. за записвания до 29.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус 
5 нощувки със закуски и 1 вечеря, от които:  
2 - в района на Сорентинския полуостров в хотел 3*,  
3 - в района на Рим в хотел 3*
фериботни билети Игуменица - Бари/Бриндизи - 
Игуменица -  настаняване на фотьойли /тип автобусни/
туристическа програма
пешеходна обиколка на Рим с местен екскурзовод  
на български език
водач от агенцията
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възрастни в стая - 150 лв.

доплащане за: 
единична стая - 175 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 10 лв., над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв.

екскурзия с корабче + местен екскурзовод до 
остров Капри - 42 EUR при мин. 25 тур., лифт - 3.20 EUR

екскурзия до Амалфи и Равело - 35 EUR при мин. 20 тур., 
входна такса за градините Руфало в Равело - 5 EUR
за настаняване по желание в хотел 3* централно 
разположен в Рим - общо за 3-те нощувки - 160 лв. 

градска такса в Рим (заплаща се директно в хотела) -  
4 EUR на ден на турист в хотел 3*, в хотел 4* - 6 EUR

за настаняване на ферибота в каюта: вътрешна /душ, 
тоалетна/ с 2 легла - 155 лв., с 3 легла - 116 лв., с 4 легла - 

77 лв.; външна /душ, тоалетна/ с 2 легла - 175 лв., 
с 3 легла - 132 лв., с 4 легла - 89 лв. 

Забележка: цените са на турист общо в двете 
посоки при условие, че всичките легла в каютата 
са заети. Изисква се предварителна резервация 

при записването, която подлежи на допълнително 
препотвърждение според наличността на каютите.

вечният Град риМ и лазурното крайбрежие 
на неаПолитанския залив (соренто, аМалфи и равело)

софия - МеЦово - иГуМениЦа - ферибот - бари/бриндизи - ПоМПей - неаПол - соренто - остров каПри - аМалфи - 
 риМ - ватикана - алберобело - бари/бриндизи - ферибот - иГуМениЦа - софия

Рим
Неапол Бари

Амалфи
Капри

Помпей Алберобело

ИТАЛИЯ



9 дни 
7 нощувки в хотели

1 - в каюта на ферибот

7 закуски

дати на трЪГване
от 18 май до 26 май 

от 11 септември до 19 септември

1 ден
софия - лиПиЦа/Постойна 

Отпътуване от софия в 06.30 ч. от 
пл. “Ал. Невски”. Транзитно пътуване 
по маршрут Калотина - Ниш - Белград 
- Загреб - Любляна. Пристигане 
вечерта в словенската липица/
Постойна. Настаняване в хотел. 
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 в района. нощувка.
 
3 ден 
ливорно - ферибот - бастия 

ранна закуска или сух пакет. 
Рано сутринта отпътуване с 
ферибот 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, старото 
пристанище, Губернаторския 
дворец (отвън). Настаняване в хотел 
в района. нощувка. 

4 ден
калви - аячо - бонифачо 

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 улучки 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 
бонифачо. Градьт е разделен 
на две: Стар и Горен град, 
разположени на нос с изглед към 
Средиземно море. Настаняване в 
хотел. нощувка.
 
5 ден
бонифачо - санта тереза 
Галура - теМПио Паусания 
 
закуска. бонифачо е 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. 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. Отпътуване с 
ферибот от пристанище Бонифачо 
за остров сардиния. Акостиране 
на санта тереза Галура. 
Пристигане в темпио Паусания, 
град, разположен в сърцето на 
историческата област Галура, 
в подножието на планината 
Лимбара. Настаняване в хотел. 
нощувка. 

6 ден 
сасари - алГеро
закуска. 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 фонтанът 
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 Cittа 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, осеяна с малки езера, 
гора от сталактити и образувания под формата на “тръби 
на орган” със стълбище от 654 стъпала, водещи до скала, 
наречена “Козята стълба”. Връщане в хотела. нощувка. 

7 ден 
Палау - Порто черво - Порто ротондо - олбия - 
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. Следващата спирка 
е в самата 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. 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 в хотел вечерта. нощувка. 

9 ден
софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия 
след 23.00 ч.

Цена на турист в двойна стая

 дати на трЪГване Цена

18 май 1185 лв. 
11 септември  1170 лв.
отстъпка 65 лв. за записвания до 24.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус  
7 нощувки със закуски в хотели 3*, от които:
1 - в Липица/Постойна, 1 - в Ливорно/околности, 
2 - на о-в Корсика, 2 - на о-в Сардиния, 1 - в Словения
1 нощувка в каюта за 4-ма на ферибота Голфо Аранчи 
- Ливорно
фериботни билети Ливорно - Бастия 
фериботни билети Бонифачо - Санта Тереза
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията - 35.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възр. в в тройна стая - 120 лв.
дете до 12 год. с един възр. в двойна стая - 60 лв. 

3-ти възрастен в тройна стая - 50 лв.
доплащане за: 

единична стая - 345 лв.
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 

- 10 лв., над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв.
за настаняване на ферибота Голфо Аранчи - Ливорно 

в каюта за 2-ма - 65 лв. на турист
Забележка: цените са на турист в една посока при условие, 

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

която подлежи на допълнително препотвърждение. 

корсика и сардиния - Перли на средизеМноМорието

3

софия - лиПиЦа/Постойна - Падуа - ливорно - ферибот - бастия - калви - аячо - бонифачо - ферибот - 
санта тереза Галура - теМПио Паусания - сасари - алГеро - коста сМералда - Палау - Порто черво - Порто ротондо - олбия - 

Голфо аранчи - ферибот - ливорно - Пистоя - болоня - софия
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13 дни 
10 нощувки в хотели

2 - на ферибот

10 закуски

дата на трЪГване
от 20 септември до 02 октомври 

1 ден
софия - иГуМениЦа - ферибот - 
бари/бриндизи

Отпътуване в 09.00 ч. от софия 
от пл. “Ал. Невски” по маршрут 
Благоевград - Кулата - Игуменица. 
Вечерта пристигане в игуменица и в 
полунощ пътуването продължава на 
ферибот за италия - настаняване на 
разтегателни фотьойли /тип 
автобусни/, възможност за 
предварителна заявка и доплащане 
за настаняване в каюти.

2 ден
вила сан джовани - ферибот - 
Месина - таорМина

Акостиране на пристанището 
на бари/бриндизи в 09.30 ч. 
Продължаване за областта калабрия 
за фериботната връзка Вила Сан 
Джовани - Месина (Сицилия). 
Пристигане в Месина и отпътуване 
за таормина - място за почивка още 
на древните гърци и римляни, а днес 
един от най - красивите градове в 
цяла Италия. Настаняване в хотел. 
нощувка.

3 ден
таорМина - етна - катания - 
сиракуза
 
закуска. Туристическа обиколка 
в таормина: Гръцкият Театър 
/III в. пр. Хр./ - вторият по 
големина в Сицилия, Дворецът 
Корвая (построен през 
XII в. от черна лава и бял 
камък), Римският театър, 
главната улица Умберто, 
простираща се от Порта 
Месина до Порта Катания, 
Часовниковата кула, 
Катедралата. Отпътуване 
за сиракуза със спирка за 
фотопауза в подножието на 
единствения активно действащ 
вулкан на нашия континент - 
етна. Следва кратък престой в 
катания - втория по големина 
град в Сицилия и родно място 
на композитора Винченцо 
Белини. Пристигане в сиракуза 
- един от най - старите градове. 
Туристическа програма: 
Гръцкият театър, пещерата 
“Ухото на Дионисий”, Римският 
амфитеатър, посещение на 
Стария град, разположен 
на остров Ортиджа - Храма 
на Аполон, Храма на Атина, 
Катедралата, фонтана 
Аретуза. Настаняване в хотел. 
нощувка.

4 ден
аГридженто - ПалерМо

закуска. Отпътуване за 
агридженто (UNESCO). 
Посещение на Долината 
на храмовете - 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. Продължаване за 
Палермо - столицата на Сицилия, 
разположена в т.нар. долина 
Златна Раковина. Настаняване в 
хотел. нощувка.

5 ден
Монреле - ПалерМо - ферибот - каляри

закуска. Отпътуване за Монреале /”Кралския 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. 
Туристическа 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./. Свободно време. 
Вечерта отпътуване с ферибот за сардиния - втория 
по големина италиански остров в Средиземно море. 
нощувка в каюта на борда на кораба. 

6 ден
KAляри - баруМини

Сутринта акостиране в пристанище каляри. Туристическа 
програма в столицата още от римско време на Сардиния. 
Градът предлага учудваща смесица от малки улички, 
идващи от старото пристанище, тук се намират римски 
амфитеатър, чудесна катедрала и археологически музей. 
Свободно време. Продължаване за барумини (UNESCO) - 
малко селище в сърцето на Сардиния, добре познато не 
само със своите естествени природни красоти, но също 
така и с типичните за него постройки, наречени нураги, 
символа на острова, датиращи още от Бронзовата епоха. 
Целият комплекс прилича на масивен замък, впоследствие 
била издигната огромна стена за негова защита. По 
този начин бива създадено нещо подобно на селце с 
жилища, места за поклонение и общуване, изоставено 
и опустошено, малкото селце отново бива съживено 
през финикийския, картагенския и римския период. 
Настаняване в хотел в района. нощувка.

7 ден
ористано - торе Гранде - теМПио Паусания
 
закуска. Отпътуване от хотела и първа спирка в 
средновековния град ористано, където прави 
впечатление кулата на Св. Христофор - най - 
забележителната част от крепостните стени. Следваща 
спирка е за разходка и плаж в курортното селище торе 
Гранде, разположено на Орестанския залив. Пристигане 
в темпио Паусания, град, разположен в сърцето на 
историческата област Галура, в подножието на планината 
Лимбара. Настаняване в хотел. нощувка. 

8 ден
сасари - алГеро

закуска. 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. Продължаване за алгеро, този 
някогашен арагонски и каталонски риболовен пристан, 
е най - красивият град на Сардиния. Поради силното 

СИЦИЛИЯ - САРДИНИЯ - КОРСИКА
СОФИЯ - ИГУМЕНИЦА - ферибот - БАРИ/БРИНДИЗИ - ВИЛА САН ДЖОВАНИ - ферибот - МЕСИНА - ТАОРМИНА - ЕТНА - КАТАНИЯ - СИРАКУЗА - АГРИДЖЕНТО - 

ПАЛЕРМО - МОНРЕАЛЕ - ПАЛЕРМО - ферибот - КАЛЯРИ - БАРУМИНИ - ОРИСТАНО - торе Гранде - ТЕМПИО ПАУСАНИЯ - САСАРИ - АЛГЕРО - 
КОСТА СМЕРАЛДА - САНТА ТЕРЕЗА ГАЛУРА - ферибот - БОНИФАЧО - АЯЧО - БАСТИЯ - ферибот - ЛИВОРНО - БОЛОНЯ - СОФИЯ
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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 
Cittа 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 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” със стълбище 
от 654 стъпала, водещи до скала, 
наречена “Козята стълба”. Връщане 
в хотела. нощувка. 

9 ден
коста сМералда - санта тереза 
Галура - ферибот - бонифачо

закуска. Отпътуване за коста 
смералда. 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 Палау 
за фотопауза към Националния парк 
- остров Мадалена и отпътуване 
в късния следобед с ферибот от 
санта тереза Галура за острова 
на красотата - корсика. След 
кратко пътуване се акостира на 
пристанище бонифачо. Градьт е 

разделен на две: Стар и Горен 
град, разположени на нос с 
изглед към Средиземно море. 
Настаняване в хотел в района. 
нощувка. 

10 ден
бонифачо - аячо

закуска. Разходка в 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. 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. 
Отпътуване за 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.
Настаняване в хотел на западното 
крайбрежие. нощувка. 

11 ден
бастия
 
закуска. Отпътуване за бастия 
- бароков град и курорт, чието 
име произлиза от Бастилия, 
крепост, доминираща над 
града, основана от генуезците. 
Посещение на църквата Санта 
Мария, старото пристанище, 
Губернаторския дворец (отвън). 
Свободно време за разходка. 
Връщане в хотела. нощувка. 

12 ден
бастия - ферибот - ливорно - 
болоня

закуска. Сутринта отпътуване 

с ферибот за ливорно. Пристигане и 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. Настаняване вечерта в хотел в 
словения. нощувка. 

13 ден
софия 

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия 
след 22.00 ч.

Цена на турист в двойна стая: 1585 лв.
отстъпка 90 лв. за записвания до 09.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус
10 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в Таормина/околности/района на Джардини 
Наксос, 1 - в Сиракуза/Ното/околности, 1- в Палермо, 
3 - на о-в Сардиния, 3 - на о-в Корсика, 1 - в Словения 
туристическа програма  - фериботни билети Игуменица 
- Бари/Бриндизи (тип автобусни седалки)  
фериботни билети Вила Сан Джовани - Месина - Вила 
Сан Джовани 
фериботни билети и настаняване в каюта за 4-ма 
Палермо/Трапани - Каляри 
фериботни билети Санта Тереза - Бонифачо 
фериботни билети Бастия - Ливорно 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в тройна стая - 200 лв.
 дете до 18 год. с един възр. в двойна стая - 100 лв.

доплащане за:
единична стая - 425 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 15 лв. над 65 г. - 22,50 лв., над 70 г. - 30 лв.

за настаняване на ферибота Игуменица - Бари/
Бриниизи в каюта: вътрешна /душ, тоалетна/ с 2 легла 
- 78 лв., с 3 легла - 58 лв., с 4 легла - 39 лв. външна /душ, 

тоалетна/ с 2 легла - 88 лв, с 3 легла - 66 лв., с 4 легла - 45 лв. 
за настаняване на ферибота Палермо/Трапани - 

Каляри в каюта за 2-ма - 70 лв.
Забележка: цените са на турист в една посока при 

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

която подлежи на допълнително препотвърждение. 5
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остров сиЦилия - круиз до остров Малта

6

10 дни 
7 нощувки в хотели

2 - на ферибот

7 закуски / 5 вечери

дати на трЪГване
от 29 април до 08 май

от 14 октомври до 23 октомври

1 ден софия - МеЦово - иГуМениЦа 
- бари/бриндизи 

Отпътуване в 09.00 ч. от софия от  
пл. “Ал. Невски” по маршрут 
Благоевград - Кулата - Игуменица. 
Попътна спирка за разходка в 
Мецово - един от най - самобитните 
и очарователни гръцки курорти, 
известен с уникалната си атмосфера 
и забележителна архитектура. 
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 в района. 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 - аГриженто
 
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 º 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 Roc-
ca Picola” - частно имение, което впечатлява с пищността 
и богатството на интериора на повече от 50-те си стаи. 
Връщане вечерта в хотела в сиракуза. вечеря. 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 сиракуза - Месина - ферибот - вила сан 
джовани - бари/бриндизи - ферибот - иГуМениЦа

закуска. Отпътуване за Месина за фериботната връзка 
с вила сан джовани. Продължаване за бари/бриндизи. 
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 вечерта.

Цена на турист в двойна стая

 дати на трЪГване Цена

29 април 1048 лв. 
14 октомври  1025 лв.
отстъпка 60 лв. за записвания до 05.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус
7 нощувки със закуски и 5 вечери в хотели 3*, от които: 
1 - в Чефалу, 1 - в Палермо/околности, 1 - в района 
на Агридженто, 2 - в Сиракуза/Ното/околности, 2 - в 
Таормина/околности/района на Сант Алесио Сикуло 
туристическа програма 
фериботни билети Игуменица - Бари/Бриндизи - 
Игуменица - настаняване на фотьойли /тип автобусни/ 
фериботни билети Вила Сан Джовани - Месина - Вила 
Сан Джовани
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. на доп. легло - 100 лв.
дете до 18 год. с един възр. в двойна стая - 50 лв.

доплащане за: 
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR - 12 лв., 

над 65 год. - 18 лв., над 70 г. - 24 лв.
единична стая - 235 лв.

екскурзия до о-в Малта - 99 EUR при мин. 25 тур., 
вкл. трансфер с автобус до Поцало, фериботен билет и 

пешеходна обиколка на Валета с водача на групата. 
Градска такса в хотелите в Италия, ако се изисква такава 

(заплаща се директно на рецепция) - ~2-3 EUR на турист на ден.
за настаняване на ферибота в каюта: вътрешна /душ, 

тоалетна/ с 2 легла - 155 лв., с 3 легла - 116 лв., 
с 4 легла - 77 лв. външна /душ, тоалетна/ с 2 легла - 175 лв, 

с 3 легла - 132 лв., с 4 легла - 89 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.
Забележка: тръгването от други селища на България се 

осъществява при записани мин. 20 тур. и с доплащане ~45 лв.

софия - МеЦово - иГуМениЦа - ферибот - бари/бриндизи - вила сан джовани - ферибот - Месина - чефалу - ПалерМо - Монреале - 
аГридженто - ПиаЦа арМерина - сиракуза - ферибот - ла валета /остров Малта/ - сиракуза - катания - етна  таорМина - Месина - 

ферибот - вила сан джовани - бари/бриндизи ферибот - иГуМениЦа - софия
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8 дни / 7 нощувки

7 закуски

дати на трЪГване
от 19 юни до 26 юни

от 31 юли до 07 август 

от 04 септември до 11 септември 

1 ден
софия - заГреб

Отпътуване от софия в 07.00 ч.  от  
пл. “Ал. Невски”. Пристигане  в 
загреб. Вечерна разходка из 
Старата част. 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 Ùадтурм, която е част от 
сградата на старото Кметство, 
Голденес Дахл (“Çлатният навес”), 
Хелблингхаус с интересна фасада  
в стил рококо, Катедралата
Св. Якоб. Настаняване в хотел в 
инсбрук. нощувка.

3 ден
вадуЦ - ЦюриÕ - 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 Øвейцария. 
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 следобед за люцерн, 
малко очарователно градче, 
въплътило представите  за Øвейцария 
от приказките, разположено на 
западния бряг  на езерото Четирите 
Кантона. Обиколката започва от 
Площада  на лебедите, продължава 
с Øпойербрюке и покрития дървен 
мост Капелбрюке с водната 
кула - символ на града, 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. Настаняване в хотел. 
нощувка.

4 ден
лаутербрунен - юнГфрау - 
берн - лозана/женева

закуска. Възможност (изисква 
се предварителна резервация 
при сключване на договора 
за организирано пътуване) за 
запомнящо се пътешествие до 
най - високата жп станция в Европа 
- изкачване от лаутербрунен, 
наричан “страната на лавините” 
през Трюмелбах, където  ще ви 
очарова феерията  на най - 
недостъпните водопади в Европа, до 
Þнгфрайох - компекс  от съоръжения, 
предлагащ разнообразни атракции 
и посещение на Ледниковия дворец. 
Обратният маршрут преминава през 
долината Гринденвал. 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 Свети 
Винсент, дома на Айнщайн, 
Розовата градина, сградата на 
Парламента. Пристигане вечерта 
в лозана/женева и настаняване в 
хотел. 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, Øато 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, 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 
хотела. нощувка.

6 ден
веве - МонтрÜо - луГано

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 Монтрüо - перлата на 
Øвейцарската ривиера. Посещение на Øато де Øийон 
- най - впечатляващия и най - често снимания замък в 
Øвейцария. Продължаване през прохода Симплон за 
езерото Лаго Маджоре, величествено разположено  в 
подножието на Алпите. Пристигане в лугано - швейцарски 
град с италиански привкус, разположен  на едноименното 
езеро. Разходка из аристократичния крайезерен 
парк, Стария град с Катедралата Сан Лоренцо. 
Настаняване в хотел в Милано или околности. нощувка.

7 ден
Милано - берГаМо

закуска. Туристическа програма в Милано, столицата 
 на областта Ломбардия: Кастело Сфорцеско, Дуомо, 
Театралният музей на Ла Скала, Галерията Виктор 
Емануел II. На обяд отпътуване за бергамо. Посещение 
на Горния град: площад Векиа - историческия център 
на града с Палацо дела Раджоне и Часовниковата 
кула. Интерес представляват площад Дуомо, Капела 
Колеони и Базиликата Санта Мария Маджоре. 
Продължаване за словения. Настаняване в хотел. 
нощувка.

8 ден
софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия 
след 23.00 ч.

Цена на турист в двойна стая

 дати на трЪГване Цена

19 юни 935 лв. 
31 юли  945 лв.
04 септември 950 лв.

отстъпка 50 лв. за записвания до 06.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус
7 нощувки със закуски, от които:  1 - в Загреб в хотел 
3*, 1 - в Инсбрук/околности в хотел 3*,  1 - в Интерлакен/
околности в хотел 2*, 2 - в Лозана/Монтрьо/Женева/
околности в хотел 3*,  1 - в Милано/околности в хотел 3*, 
1 - в Словения в хотел 3*
туристическа програма
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в тройна стая - 110 лв.
 дете до 18 год. с един възр. в двойна стая - 60 лв.

доплащане за: 
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR

 - 10 лв., над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв.
единична стая - 260 лв.

градска такса в Милано - 3 EUR за хотел 3*, 
4 EUR за хотел 4*

изкачване с железница до Þнгфрау - 148 CHF
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 CHF = 1.70 лв. При промяна на курса, пакетната цена 
ще бъде преизчислена.

“Øоколадовата” ØвейЦария
софия - заГреб - инсбрук - лиÕтенщайн - ЦюриÕ - люЦерн - интерлакен - лаутербрунен - юнГфрайоÕ - берн - 

лозана - женева - веве - МонтрÜо - луГано - Милано - берГаМо - софия 

ИТАЛИЯ

АВСТРИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ

Лугано

Цюрих

Люцерн
Интерлакен

Берн

Милано Бергамо

Лозана
Веве
Монтрьо

Женева

Вадуц

Инсбрук
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9 дни / 8 нощувки

8 закуски

дата на трЪГване
от 01 юли до 09 юли

1ден 
софия - любляна

Отпътуване от софия в 07.00 ч. от 
пл. “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 района на Постойна/липица. 
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 

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

5 ден 
МонтрÜо - ЦерМат 

закуска. Отпътуване за Монтрüо 
и спирка за разходка из перлата 
на Øвейцарската 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 
белинзона - 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.

Цена на турист в двойна стая:  1140 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 06.03.2016 г. 

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус 
8 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
2 - в Словения, 1 - в Торино, 2 - Лозана/Женева/Монтрьо/
околности, 1 - в района на кантона Вале, 1 - в района на 
кантона Граубюнден, 1 - в района на Ломбардия 
туристическа програма 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. на доп. легло - 130 лв.
дете до 18 год. с един възр. в двойна стая - 70 лв.

доплащане за: 
медицинска застраховка с покритие 10 000 ЕUR 

- 12 лв., над 65 год. - 18 лв., над 70 г. - 24 лв.
единична стая - 310 лв.

екск. с Глетчер експрес - 110 CHF + 33 CHF запазено място 
във 2-ра класа, обяд - 43 CHF 3-разделно хранене, 

само едно ястие - 30 CHF, влакче до Цермат - 15.60 CHF
моторни лодки до Изола Белла и Изола Мадре - ~18.00 ЕUR

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

ще бъде преизчислена.

неотразиМите езерни очи на алПите - ПЪтуване с Глетчер ексПрес
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12 дни / 11 нощувки

11 закуски

дата на трЪГване
от 15 август до 26 август 

1 ден 
софия - словения
 
Отпътуване от софия в 07.00 ч. от 
 пл. “Ал. Невски”. Пристигане вечерта 
в хотела в словения. нощувка.

2 ден
Милано

закуска. Отпътуване за областта 
Ломбардия и нейната столица 
Милано. Туристическа програма: 
Дуомо - шедъовър на готическата 
архитектура, Галерията Виктор 
Емануел II, Ла Скала. По желание 
посещение на Кастело Сфорцеско. 
Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден
Милано - луГано - 
белиндзона - висП

закуска. Отпътуване за лугано - 
швейцарски град, разположен на 
едноименното езеро с италианско 
очарование с многобройните 
си кафенета, слънчеви площади 
и павирани улички. Разходка из 
aристократичния крайезерен парк, 
Стария град с Катедралата 
 Сан Лоренцо. Продължаване за 
белиндзона - града на замъците и 
столица на 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, 
Кастело ди Сасо Корбаро към 
долината Тичино. Настаняване в 
околностите на висп/сион. нощувка.

4 ден 
ЦерМат - заас фее

закуска. Свободно време. По 
желание срещу допълнително 
заплащане еднодневна екскурзия 
до Матерхорн. Отпътуване с автобус 
за селището теш, откъдето само 
със зъбчата железница може да 
се придвижите до курорта Цермат, 
традиционно швейцарско селище  от 
дървени къщички с малки прозорчета, 
съзиращи 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 едно 
незабравимо преживяване, което 
дава възможност за впечатляваща 
гледка от един от покривите на 
Европа. Връщане в Теш и оттам 
тръгване към курорта заас фее, 
наричан “Перлата на Алпите”, 
ски център в долината Заастал, 
известен с най - голямото  в света 
подземно алпийско метро.  Там 
ще се потопите в море от цветя 
заобиколени от ледници. Връщане 
в хотела. нощувка.

5 ден
сион - Øато де Øийон - 
МонтрÜо - веве

закуска. Отпътуване за сион - 
столицата на долен Вале,
най - стария град в Øвейцария. 
Следва посещение на
най - впечатляващия и най - често 
снимания замък в Øвейцария 
 Øато де Øийон. Продължаване 
 за Монтрüо - перлата на 
Øвейцарската Ривиера и веве - 
дома на шоколадите, седалище 
 на гиганта Нестле. Настаняване 
в хотел в района на Монтрüо/
лозана. нощувка.

6 ден
женева - лозана

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 в столицата на 
Олимпийските игри и на кантона 
Во с посещение на 
Катедралата, Øато Сент 
Мер, стария Епископски дворец, 
църквата Св. Франсоа. 
Фотопауза на замъка Уши. 
По желание посещение на 
Олимпийския музей. нощувка.

7 ден
берн - баленберГ - интерлакен

закуска. Отпътуване за берн 
(UNESCO), емблема на който е 
мечката, свързана с легендата 
 за основаването на града, с 
посещение на Стария град, 
улиците Марктгасе и Крамгасе, 
Кметството, Часовниковата 
кула, Катедралата Св. Винсент, 
дома на Айнщайн, Розовата 
градина, сградата на 
Парламента. Продължаване за 
селището баленберг, известно 
с музея на открито с над 
90 оригинални постройки на 
типични швейцарски къщи. 
Пристигане в интерлакен, 
разположен между най - чистите 
езера Тун и Брийнц. нощувка.

8 ден 
лаутербрунен - трюМелбаÕ - юнГфрау - Гринденвал - 
интерлакен

закуска. Свободно време за разходка в интерлакен. 
Възможност за екскурзия срещу допълнително заплащане 
(изисква се предварителна резервация при сключване 
на договора за организирано пътуване), едно запомнящо 
се пътешествие 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). Връщане в хотела. нощувка. 

9 ден 
люЦерн - ЦюриÕ

закуска. Отпътуване за люцерн, малко очарователно 
градче, въплътило представите за Øвейцария 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 Øпойербрюке, с площад Хиршенплац 
и Монумента на Лъва. По желание посещение на 
Ледниковата градина. Продължаване  за Цюрих - сърцето 
на Øвейцария. 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. нощувка.

10 ден
сен Гален - вадуЦ - инсбрук
 
закуска. Отпътуване за сен Гален с разглеждане  на 
стария градски център, бароковата Катедрала  с кулите 
близнаци, Библиотеката на абатството (UNESCO) и за 
вадуц - столицата на Княжество лихтейнщайн. По желание 
панорамна разходка с влакче. Продължаване за областта 
Тирол и нейната столица инсбрук. Пристигане и начало 
на пешеходната разходка - Стария град, площад Мария 
Терезия, от който се открива незабравима гледка към връх 
Нордкете (2 334 м), Кулата Ùадтурм, която е част от 
сградата на старото Кметство, Голденес Дахл (“Златният 
навес”), Хелблингхаус с интересна фасада в стил рококо, 
Катедралата Свети Якоб, Хофбург, Дворцовата 
църква Хофкирхе с мавзолея на император Максимилиян I. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

11 ден 
инсбрук - долоМитите - кортина д’аМПеЦо - заГреб

закуска. Отпътуване за кортина д’ампецо - най - известния 
италиански курорт в сърцето на зашеметяващите 
доломити, обгръщащи Кортина с “амфитеатър” от скалисти 
зъбери, някои от тях над 3000 м. Продължаване за загреб. 
Пристигане в хърватската столица вечерта. нощувка.
 
12 ден
заГреб - софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия 
вечерта след 22.00 ч.

Цена на турист в двойна стая: 1480 лв.
отстъпка 120 лв. за записвания до 30.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус 
11 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - Словения, 1 - Милано/околности, 2 - Сион/
Висп/ околности, 2 - Лозана/ Монтрьо/Женева/околности, 
2 - Интерлакен/околности, 1 - Цюрих, 1 - околностите  на 
Инсбрук, 1 - Загреб
туристическа програма 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. на доп. легло - 130 лв.

доплащане за: 
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 

- 15 лв. над 65 г. - 22.50 лв., над 70 г. - 30 лв.
единична стая - 430 лв.

трансфер с автобус до Теш - 20 EUR, 
влак до Цермат - 15.60 CHF, 

лифт до малкия Матерхорн - 80 CHF (цена за група)
трансфер с автобус до Лаутербрунен - 10 EUR, 

изкачване с железница до Þнгфрау - 148 CHF
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 CHF = 1.70 лв. При промяна на курса, пакетната цена 
ще бъде преизчислена.

ØвейЦария с алПийско очарование

софия - Милано - луГано - белиндзона - висП - ЦерМат - заас фее - сион - МонтрÜо - веве - лозана - женева - берн - баленберГ 
интерлакен - лаутербрунен - люЦерн - ЦюриÕ - сен Гален - вадуЦ - инсбрук - долоМитите - кортина д’аМПеЦо - заГреб - софия 

Инсбрук

ИТАЛИЯ

ЛИХТЕНЩАЙН

ШВЕЙЦАРИЯ

Женева Сион Лугано
Кортина

Вадуц
Люцерн

Цюрих

Милано

Берн
Сен Гален

Лозана
Монтрьо

Интерлакен

Белиндзона
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13 дни / 12 нощувки

12 закуски, 3 вечери

дати на трЪГване
от 15 юни до 27 юни

от 03 септември до 15 септември

1 ден
софия - заГреб

Отпътуване от софия в 07.00 ч.  от 
пл. “Ал. Невски”. Транзитно пътуване 
през Сърбия. Пристигане вечерта 
в загреб. Разходка из Старата 
част на Хърватската столица. 
Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден
верона

закуска. Отпътуване за италия. 
Пристигане следобед във верона 
(UNESCO) - “Вратата на Италия". 
Начало на пешеходната обиколка - 
площад Бра, свързан с елегантната 
и живописна улица Мацини, 
древноримския амфитеатър 
Арена ди Верона, площад Ербе с 
колоритния пазар, площад дей 
Сеньори, къщата на Æулиета. 
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 Çалива 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 вечера 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

закуска. Отпътуване за барселона. 
Панорамна автобусна обиколка, 
включваща старото пристанище 

с паметника на Колумб,  Ла 
Педрера (UNESCO), Ла Саграда 
Фамилия, парка Гуел (UNESCO), 
Националния дворец, хълма 
Монджуик с “Олимпийския 
пръстен” (Стадиона, Двореца на 
спорта, сградата на Фондация 
Æоан Миро). Пешеходна разходка 
по известната улица Лас Рамблас, 
из Готическия квартал и площад 
Реал. Свободно време. По желание 
посещение  на най - големия в 
Европа Океанографски музей - 
Аквариумът. Връщане в курорта.
По желание фламенко шоу. вечеря. 
нощувка.

6 ден
сараГоса - Мадрид
 
закуска. Отпътуване за сарагоса 
- столицата на провинция Арагон 
с посещение на Катедралата 
Пилар.  Продължаване за 
Мадрид.  Пристигане и начало 
на панорамната автобусна 
обиколка - 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. Настаняване в хотел. 
нощувка.

7 ден
Мадрид - толедо

закуска. Пешеходна обиколка - 
площад Пуерта дел Сол, площад 
Майор, площад Ориенте с 
новата Катедрала, посветена на 
Мадоната от Алмодена. Свободно 
време или по желание екскурзия 
до толедо (UNESCO) - изисква 
се предварителна резервация 
и плащане преди отпътуване. 
Разглеждане на Катедралата, 
църквата Санто Томе, 
Синагогата. Връщане в Мадрид. 
нощувка.

8 ден
Мадрид - авила - сеГовия

закуска. Свободно време в 
испанската столица или по желание 
еднодневна екскурзия до авила и 
сеговия (изисква се предварителна 
резервация и плащане преди 
отпътуване). 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 Св. 
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). 
Връщане в Мадрид. нощувка.

9 ден
Мадрид - коста брава/коста дел 
МаресМе

закуска. По желание посещение на 
музея Прадо. Преди обед отпътуване 
за коста брава/Маресме. 
Настаняване в хотел вечерта. 
вечеря. нощувка.

10 ден
ниМ - сан реМо - лиГурска ривиера

закуска. Отпътуване за френската провинция Лангедок 
и ним, града, в който се съхранява един от най - добре 
запазените римски амфитеатри в света. Продължаване за 
италия с кратък престой в световноизвестния фестивален 
град сан ремо. Пристигане късно вечерта  и настаняване в 
хотел на лигурска ривиера. нощувка. 
 
11 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 
красивия италиански курорт на Адриатическо море - лидо 
ди йезоло /до венеция/. Вечерта пристигане и настаняване 
в хотел. нощувка.

12 ден
венеЦия - остров Мурано - остров бурано 

закуска. Отпътуване с корабче (не е включено в пакетната 
цена) от Пунта Сабиони до венеция (UNESCO). Ще 
направите една прекрасна разходка до островите в 
лагуната (UNESCO). 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.

13 ден
софия
закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия след 
22.00 ч.

Цена на турист в двойна стая

 дати на трЪГване Цена

15 юни 1345 лв.
03 септември 1349 лв. 
Отстъпка 80 лв. за записвания до 28.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус
12 нощувки със закуски и 3 вечери, от които:  1 - в Загреб 
в хотел 3*,1 - в околностите на Верона в хотел 3*, 1 - на 
Френска Ривиера в хотел 2*/3*, 3 - Коста Брава/Маресме 
в хотел 3*, 3 - в Мадрид  в хотел 3*, 
1 - на Лигурска Ривиера в хотел 3*,  1 - в Лидо ди Йезоло в 
хотел 3*, 1 - в Словения в хотел 3* 
туристическа програма
водач от агенцията
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в тройна стая -180 лв.
*дете до 18 год. с един възр. в двойна стая - 115 лв.

3-ти възрастен в стая - 80 лв.
доплащания за: 

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 18 лв. над 65 г. - 27 лв., над 70 г. - 36 лв.

единична стая - 320 лв. 
eкскурзии до Толедо - 35 EUR, до Авила и Сеговия - 

48 EUR при мин. 15 тур., входните такси се заплащат отделно. 
туристическа такса в хотела на Коста Брава/Маресме 

на турист на ден - 0.49 EUR в х-л 3* и 0.90 EUR в х-л 4*, 
заплаща се директно на рецепцията.

Мадрид, толедо, барселона През италия и френска ривиера
софия - 3AГреб - верона - Монако - Монте карло - ниЦа - кан - коста брава - барселона - сараГоса - Мадрид - толедо - авила -  

сеГовия - коста брава - ниМ - сан реМо - лиГурска ривиера - Генуа - лидо ди йезоло - венеЦия - остров бурано - остров Мурано - софия

Авила
Мадрид
Толедо

Барселона

ИТАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ИСПАНИЯ

Коста дел Маресме
Коста Брава

Кан

Венеция
Сан Ремо

Монако
Ница

СарагосаСеговия

Генуа
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13 дни / 12 нощувки

12 закуски, 6 вечери

дати на трЪГване
от 15 юни до 27 юни

от 03 септември до 15 септември

акцент на програмата:
съчетание на почивка на 

испанското крайбрежие с 
6 нощувки и опознавателна 

екскурзия през 
италия и френска ривиера.

1 ден
софия - заГреб 

Отпътуване от софия в 07.00 ч.  от  
пл. “Ал. Невски”. Транзитно пътуване 
през Сърбия. Пристигане вечерта 
в Загреб. Разходка из Старата 
част на Хърватската столица. 
Настаняване в хотел. Нощувка.  

2 ден
верона

закуска. Отпътуване за италия. 
Пристигане следобед във верона 
(UNESCO) - “Вратата на Италия”. 
Начало на пешеходната обиколка - 
площад Бра, свързан с елегантната 
и живописна улица Мацини, 
древноримския амфитеатър 
Арена ди Верона, площад Ербе с 
колоритния пазар, площад дей 
Сеньори, къщата на Æулиета. 
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 вечерта 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

закуска. Отпътуване за 
барселона. Панорамна автобусна 
обиколка, включваща старото 
пристанище с паметника на 
Колумб, Ла Педрера (UNESCO), 
Ла Саграда Фамилия, парка Гуел 
(UNESCO), Националния дворец, 
хълма Монджуик с “Олимпийския 
пръстен” (Стадиона, Двореца 
на спорта, сградата на 
Фондация Æоан Миро). Пешеходна 
разходка по известната улица Лас 
Рамблас, из Готическия квартал 
и площад Реал. Свободно време. 
По желание посещение  на 
най - големия в Европа 
 Океанографски музей - 
Аквариумът. Връщане в курорта. 
вечеря. нощувка.

6 ден
коста брава

закуска. Свободно време за 
плаж, разходка и за допълнителни 
мероприятия. вечеря. нощувка.

7 ден 
коста брава

закуска. Свободно време. вечеря. 
нощувка.

8 ден 
коста брава

закуска. Свободно време. вечеря. 
нощувка.

9 ден
коста брава

закуска. Свободно време. вечеря. 
нощувка.
Ïо желание в свободното вреìе 
вклþ÷ване в допúлнителни 
екскóрçии и посещение на:
*Аква парк - воден Дисниленд 
Water World на Коста Брава или 

Port Aventura на Коста Дорада, атракция  за деца и 
възрастни;
*родното място на Салвадор Дали;
*известния скален манастир Монсерат /на 70 км от 
Барселона/;
*вечерно представление на фламенко.
/Екскурзиите се провеждат от испанската 
туристическа агенция и включването в тях се 
заплаща допълнително/

10 ден
ниМ - сан реМо - лиГурска ривиера

закуска. Отпътуване за френската провинция Лангедок 
 и ним, града, в който се съхранява един от най - добре 
запазените римски амфитеатри в света. Продължаване за 
италия с кратък престой в световноизвестния фестивален 
град сан ремо. Пристигане късно вечерта  и настаняване 
в хотел на лигурска ривиера. нощувка. 
 
11 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 красивия италиански курорт на 
Адриатическо море - лидо ди йезоло /до венеция/. 
Вечерта пристигане и настаняване в хотел. нощувка.

12 ден
венеЦия - остров Мурано - остров бурано
 
закуска. Отпътуване с корабче (не е включено в 
пакетната цена) от Пунта Сабиони до венеция (UNESCO). 
Ще направите една прекрасна разходка до островите 
в лагуната (UNESCO). 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.

13 ден
софия

закуска. Отпътуване за България. Пристигане в софия 
след 22.00 ч.

Цена на турист в двойна стая

 дати на трЪГване Цена

15 юни 1190 лв.
03 септември 1198 лв. 
Отстъпка 70 лв. за записвания до 29.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус 
12 нощувки със закуски и 6 вечери, от които: 
1 - в Загреб в хотел 3*, 1 - в околностите на Верона в 
хотел 3*, 1 - на Френска Ривиера в  хотел 2*/3*, 6 - Коста 
Брава/Маресме в хотел 3*,  1 - на Лигурска Ривиера в 
хотел 3*, 1 - в Лидо ди Йезоло в хотел 3* , 1 - в Словения 
в хотел 3*
туристическа програма
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в тройна стая - 220 лв.
дете до 18 год. с един възр. в двойна стая - 170 лв.

3-ти възрастен - 60 лв.
доплащания за: 

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 18 лв., над 65 г. - 27 лв., над 70 г. - 36 лв.

единична стая - 290 лв.
туристическа такса в хотела на Коста Брава/

Маресме на турист на ден - 0.49 EUR в х-л 3* 
и 0.90 EUR в х-л 4*, заплаща се директно на рецепцията.

барселона и коста брава През италия и френска ривиера
софия - заГреб - верона - Монако - Монте карло - ниЦа - кан - барселона - коста брава/МаресМе - ниМ - сан реМо - 

лиГурска ривиера - Генуа - лидо ди йезоло - венеЦия - остров бурано - остров Мурано - софия

ИТАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ИСПАНИЯ

Барселона Коста дел Маресме
Коста Брава

Кан

Верона

Ница
Ним

Генуа Венеция
Сан Ремо

Монако
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17 дни / 16 нощувки

16 закуски, 3 вечери

дата на трЪГване
от 16 септември до 02 октомври 

1 ден
софия - любляна

Отпътуване от софия в 07.00 ч.  от пл. 
“Ал. Невски”. Пристигане вечерта 
в любляна. Кратка разходка из 
центъра на словенската столица. 
Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден
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 в района. 
нощувка.

3 ден
авинÜон - МонПелие

закуска. Отпътуване за  френската 
провинция Прованс и авинüон, 
известен като “втори Рим”, града 
с най - красивия и най - големия 
архитектурен готически ансамбъл, 
състоящ  се от Папския дворец, 
Катедралата и моста
Св. Бенезе (UNESCO). Продължаване 
за Монпелие. нощувка.

4 ден
МонПелие - каркасон - коста 
брава/коста дел МаресМе

закуска. Разходка из Стария 
град на Монпелие и площада 
на Комедията, заобиколен 
 от Операта и Еспланадата. 
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. 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
валенсия - бенидорМ - 
аликанте 

закуска. Отпътуване за 
валенсия. Разходка из старата 
част - Катедралата, Кулата 
Мигелете, площада на 
Кметството. Посещение 
 на “Града на бъдещето”. 
Продължаване за аликанте  с 
попътна спирка в известния курорт 
бенидорм. Пристигане  в столицата 
на Коста Бланка,  един от най - 
популярните туристически региони 
в Европа. Настаняване в хотел. 
нощувка.

6 ден
Мурсия - Гранада

закуска. Отпътуване през 
Мурсия за андалусия - родината 
на фламенкото и борбата с 
бикове. Пристигане в Гранада. 
Туристическа програма - 
дворецът Аламбра, един от 
върховете в ислямското изкуство 
(изисква се предварителна заявка 
за резервация на час  за влизане), 
градините на Æенералифе 
(UNESCO). Настаняване в хотел. 
нощувка.

7 ден 
кордоба - севиля

закуска. Отпътуване за кордоба. 
Туристическа програма: 
историческият център 
(UNESCO), римският мост, 
кулата Калаора, Еврейският 
квартал със Синагогата и 
старата джамия Ла Мескита. 
Продължаване за севиля. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

8 ден
севиля - лисабон

закуска. Туристическа  програма в 
севиля: Хиралда  и Катедралата 
(UNESCO), Дворецът Алкасар 
(UNESCO), кварталът Санта 
Крус. Отпътуване за Португалия. 
Настаняване в хотел в лисабон. 
нощувка.

9 ден
лисабон - синтра - кабо  да 
рока - каØкайØ - ещорил

закуска. Туристическа програма 
в лисабон. Обиколката 
започва от оживения площад 
Росио, истинския център на 
града, следва кулата Белем 
(UNESCO), Манастирът 
Æеронимос (UNESCO), Музеят 
 на каляските. Продължаване 
 за най - западната точка на 
Европа кабо да рока. Спирка за 
разглеждане на Националния 
Дворец Синтра (UNESCO) 
в отдавна предпочитаното 
място от португалските крале 
и английските благородници. 
Разходка из красивия морски 
курорт кашкайш и минаване през 
ещорил. По желание посещение 
на фолклорно заведение (Фадо). 
нощувка.

10 ден
фатиМа - салаМанка

закуска. Отпътуване за фатима, едно от най - известните 
поклоннически места в Европа, свързано с чудотворното 
появяване на Света Богородица и нейните предсказания за 
бъдещето на света. Продължаване за испания.  Пристигане 
вечерта в саламанка. Настаняване в хотел. нощувка.

11 ден
салаМанка - толедо - Мадрид

закуска. Разходка из старата част на саламанка (UNESCO). 
Отпътуване за толедо. Разглеждане на историческия 
град (UNESCO) с Катедралата, църквата Санто Томе, 
Синагогата. Продължаване за Мадрид. Настаняване в 
хотел. Свободно време. нощувка.

12 ден
Мадрид

закуска. Туристическа полудневна програма - площад 
Испания, площад Ориенте, Катедралата Св. Исидор, 
Кралският дворец, площад Пуерта дел Сол, площад 
Майор. Свободно време. По желание посещение на музея 
Прадо. нощувка.

13 ден
Мадрид - сараГоса - коста брава/МаресМе 
закуска.  Отпътуване за коста брава/Маресме с кратък 
престой в сарагоса - столицата на провинция Арагон с 
посещение на Катедралата Пилар. Късно настаняване в 
хотел в едно от курортните селища. вечеря. нощувка. 

14 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), Националния дворец, хълма 
Монджуик с “Олимпийския пръстен”.  Пешеходна разходка 
по известната улица Лас Рамблас  и из Готическия квартал 
и площад Реал. Свободно време. Връщане в хотела. 
вечеря. По желание фламенко шоу. нощувка. 

15 ден
Прованс - арл - лиГурска ривиера
закуска. Отпътуване за франция и областта Прованс. 
Попътна спирка за снимки на известния и единствен, 
останал невредим вече 2000 г. римски акведукт  Пон дьо 
Гар. Продължаване за италия през арл. Наричан още 
“душата на Прованс”, този град на река Рона привлича 
като магнит археолози, любители на изкуството и историци. 
Пристигане на лигурска ривиера. Настаняване в хотел. 
нощувка. 

16 ден
Генуа 
закуска. Отпътуване за Генуа. Туристическа програма: 
 площад Ферари - сърцето на града, църквата  Сан 
Матео, Катедралата Сан Лоренцо.  Продължаване за 
словения. Настаняване вечерта в хотел. нощувка. 

17 ден
софия 
закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия 
след 22.00 ч.

Цена на турист в двойна стая: 1795 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 09.03.2016 г. 

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус
16 нощувки със закуски и 3 вечери в хотели 3*,  
от които:  1 - в Любляна/околности, 1 - в Торино/околности, 
1 - в Монпелие/околности, 1 - в Аликанте/околности,  
 1 - в Гранада, 1 - в Севиля,  2 - в Лисабон, 1 - в Саламанка, 
2 - Мадрид, 3 - на Коста Брава/ Маресме, 1 - на Лигурска 
Ривиера, 1 - в Словения
туристическа програма
местни екскурзоводи за обиколката на Кордоба, 
Севиля и Лисабон
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаление за: 
дете до 18 г. с двама възрастни в тройна стая - 260 лв.
дете до 18 г. с един възрастен в двойна стая - 180 лв.

3-ти възрастен - 80 лв.
доплащане за: 

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 20 лв. над 65 г. - 30 лв., над 70 г. - 40 лв.

единична стая - 590 лв. 
организирано посещение на Алхамбра - 45 EUR, 
вкл. предварително резервиран час за посещение, 

входна такса и беседа на местен екскурзовод с превод 
на български език

туристическа такса в хотела на Коста Брава/Маресме 
на турист на ден - 0.49 EUR в х-л 3* и 0.90 EUR в х-л 4*, 

заплаща се директно на рецепцията

ПортуГалия През италия - франЦия - исПания с андалусия
софия - любляна - торино - авинÜон - МонПелие - каркасон - коста брава - валенсия - бенидорМ - аликанте - Гранада - кордоба - севиля - лисабон - 
синтра - каØкайØ - ещорил - фатиМа - салаМанка - толедо - Мадрид - сараГоса - коста брава - барселона - арл - лиГурска ривиера - Генуа - софия

Арл

ИТАЛИЯ

ФРАНЦИЯ

ПОРТУГАЛИЯ
Генуа

ИСПАНИЯ

Торино

Милано
Авиньон

Монпелие
Каркасон

Саламанка Сарагоса
Коста Брава

Барселона

Валенсия
Бенидорм

АликантеГранада

Кордоба

Толедо

Севиля

Мадрид
Фатима

Лисабон
Кашкайш
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8 дни / 7 нощувки

7 закуски

датA на трЪГване
от 21 август до 28 август

Планината Øварцвалд е 
разположена в югозападната част 
на Германия (провинция баден - 
вюртемберг). тя се простира от 
юг на север между Германия, 
Øвейцария 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. “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
фройденщат

закуска. Отпътуване за Германия 
и провинция баден - вюртемберг. 

Пристигане във фройденщат. 
Разходка в очарователния град и 
главния площад, най - големия в 
Германия (219 х 216 м), обграден 
от фантастични арки в ренесансов 
стил и красиви фонтани. 
Настаняване в хотел в едно от 
курортните селища в подножието 
на Øварцвалд. нощувка.

3 ден
баден-баден - страсбурГ

закуска. Отпътуване за баден - 
баден, първия и най - луксозен 
курорт с лековити минерални 
извори в Германия, главен град 
на подобласт Баден. Разглеждат 
се руините на римска баня, 
намиращи се на Рьомерплац, 
при желание може да се опита 
безплатно минералната вода 
от извора в богато украсената 
Тринкхале или да се направи 
разходка с влакче из курорта. 
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, Çамъка 
на Руан. По желание разходка с 
корабче по р. Ил, приток на 
р. Рейн до сградата на 
Европейския парламент и на 
Съвета на Европа. Връщане в 
хотела. нощувка. 

4 ден
фрайбурГ - колМар

закуска. Свободно време за 
почивка и разходка. По желание и 
срещу допълнително заплащане 
еднодневна екскурзия до фрайбург 
- вратата към южен Øварцвалд. 
Централната архитектурна атракция 
на града е строената през XIII 
в. Катедрала, 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. 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.

5 ден
щутГарт

закуска. Свободно време за почивка и разходка. По 
желание срещу допълнително заплащане екскурзия до 
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. 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 първият от 1885 г. мотор и първият модел Мерцедес 
от 1902 г. Свободно време в центъра на града за разходка. 
Връщане в хотела. нощувка.

6 ден
бизинГен - дорнщетен

закуска. По желание екскурзия до бизинген и посещение 
на Замъка Хоенцолерн, считан за наследствената 
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 съществувание крепостта е разрушавана няколко 
пъти, след което е трябвало да бъде изграждана наново. 
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 замъкът е музей и популярна туристическа атракция, в 
която се съхраняват 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 
дорнщетен, изградено в типичния за Средна Европа 
архитектурен стил “фахверк”. Този начин на строеж датира 
от Античността и определя облика на много германски 
градове до XIX в. Характеризира се с носеща дървена 
конструкция и свързващи елементи от глина и тухли, а отвън 
с ефектно орнаментиране и оцветяване. нощувка.

7 ден
клаГенфурт

закуска. Отпътуване за клагенфурт - столицата 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.

Цена на турист в двойна стая:  798 лв.
отстъпка 60 лв. за записвания до 23.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус
7 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 1 - в Кран, 
5 - в курортно селище в подножието на Øварцвалд, 
1- в Клагенфурт
туристическа програма в Любляна, Фройденщат, 
Клагенфурт, екскурзия до Баден-Баден и Страсбург 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възрастни в стая - 160 лв. 

3-ти възрастен - 40 лв.
доплащане за: 

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 10 лв., над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв.

за 5 вечери в хотела в курортното селище в 
Øварцвалд, 3-степенно меню - общо 160 лв., необходим 

мин. брой 25 тур.
единична стая - 260 лв.

екскурзии до Щутгарт - 22 EUR, до Фрайбург и Колмар - 
25 EUR, до Бизинген и Дорнщетен - 22 EUR при мин. 

20 тур., цените 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.

Баден - Баден
Щутгард

Фройденщат Бизинген
Дорнщетен

Фрайбург

Страсбург

Колмар

Клагенфурт
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9 дни / 8 нощувки

8 закуски

дата на трЪГване
от 26 юли до 03 август

1 ден
софия - заГреб

Отпътуване в 07.00 ч. от софия от
пл. “Ал. Невски”. Транзитно пътуване
през Сърбия. Пристигане в 
хърватстката столица загреб.
Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден
заГреб - МюнÕен

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. Настаняване в 
хотел. нощувка.

3 ден
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 - кÜолн

закуска. Туристическа програма
във франкфурт, включваща
посещение на Стария град с
Катедралата и къщата на
Гьоте. Отпътуване за кüолн 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”. Някога тук се е издигала 
величествената статуя на Вилхем I.
Пристигане в най - големия град 
в района на Рейн. Настаняване в 
хотел. нощувка.

5 ден
кÜолн - долината на река рейн - 
ÕайделберГ

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 
една 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
Õайделберг, известен с най - стария
университет в Германия. 
Настаняване в хотел в района.
нощувка.

6 ден
ÕайдеберГ - боденското езеро

закуска. Обиколката на Õайделберг 
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. Посещение 
на селището констанц и неговата готическа катедрала 
и Майнау - “Островът на цветята” със своите прекрасни 
градини и колекция от пеперуди. Настаняване в хотел в 
района. нощувка.

7 ден
баварските заМЪЦи

закуска. Отпътуване за най - известните замъци на Бавария. 
Посещение на замъка нойшванщайн - едно изключително 
стойностно, фантастично и романтично сътворение в 
неоготически стил, построено през1886 г. 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 Õоеншвангау (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. Настаняване в 
хотел в района. нощувка.

8 ден
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
софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия
след 22.00 ч.

Цена на турист в двойна стая:  985 лв.
Пакетната Цена включва:

транспорт с автобус
8 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в Загреб, 1 - в Мюнхен, 1 - във Франкфурт, 1- в Кьолн, 
1 - в Хайделберг, 1 - в района на Боденско езеро, 
1 - в района на Баварските замъци, 1 - в Любляна/околности
туристическа програма
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в тройна стая - 100 лв.

3-ти възрастен - 35 лв.
доплащане за: 

единична стая - 270 лв.
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 

- 13 лв., над 65 г. - 19.50 лв., над 70 г. - 26 лв.
корабче по р. Рейн - ~16.00 EUR за група от мин. 20 тур.

долината на р. рейн и баварските заМЪЦи
софия - заГреб - МюнÕен - нюрнберГ - баМберГ - франкфурт - кобленЦ - кÜолн - долината на река рейн -  ÕайделберГ - 

боденско езеро - баварските заМЪЦи - блед - любляна - софия 
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6 дни / 5 нощувки

5 закуски

дати на трЪГване
от 21 май до 26 май

от 25 юни до 30 юни

от 20 август до 25 август

1 ден
софия - заГреб

Отпътуване от софия в 07.00 ч. от 
пл. “Ал. Невски”. Транзитно пътуване 
през Сърбия. Пристигане в загреб. 
Вечерна разходка из Стария 
град на хърватската столица. 
Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден
баварските алПи - “орловото
Гнездо на Õитлер”

закуска. Отпътуване 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 
оценили това място и построили 
домове тук. По желание оттук се 
продължава с малък автобус по 
“някогашния частен път на Хитлер”, 
много дръзко и скъпо изпълнение 
покрай дефилето Øарицкехлалм, 
удивително ждрело между скалите, в 
края на което се намира платформа, 
от където асаньор 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. 
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, 
но по-интересни са преди всичко 
градините, украсени със статуи, 
малки параклиси, фонтани, 
водни каскади. Продължаване 
за замъците Õоеншвангау и 
нойшванщайн. Първа спирка за 
разглеждане (отвън) на замъка 
Õоеншвангау 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 свое място 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 
сгради, прекалено грандиозни. 
Посещение и на близкия замък 
нойшванщайн, много по - 
известен от предишно 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 за творчество в 
двойни екземпляри, 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 - остров Майнау - МюнÕен

закуска. Отпътуване 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 неговата готическа катедрала. 
Продължаване с автабус за Майнау. *По желание и срещу 
допълнително заплащане екскурзията може да се осъществи 
с корабче. Неслучайно Майнау, със своите прекрасни 
градини и колекция от пеперуди, е известен като “Острова 
на цветята”. Отпътуване за Мюнхен - столицата и сърцето на 
Бавария. Настаняване в хотел. нощувка.

5 ден
МюнÕен - заМЪкЪт ÕеренÕиМзее

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 Хофбраухаус. Отпътуване за езерото Õимзее, 
най - голямото в Бавария. По желание отиване с корабче 
до най - големия в езерото остров Õеренинзел, върху който 
е построен изключителният замък Õеренхимзее от Лудвиг 
II, плод на неговото възхищение от двореца Версай, чието 
очевидно копие е: 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 словения. Настаняване в хотел. нощувка.

6 ден
софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия след 
23.00 ч

Цена на турист в двойна стая:  649 лв.
Пакетната Цена включва:

транспорт с автобус
5 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в Загреб, 1 - в района на Баварските Алпи, 
1 - в района на Боденското езеро, 1 - в Мюнхен , 
1 - в Словения
туристическа програма 
водач от агенцията
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в тройна стая - 80 лв.
дете до 18 год. с един възр. в двойна стая - 40 лв.

3-ти възрастен - 50 лв.
доплащане за: 

единична стая - 165 лв.
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 

- 8 лв. над 65 г. - 12 лв., над 70 г. - 16 лв.

бавария и нейните заМЪЦи
софия - заГреб - баварските алПи - баварските заМЪЦи линдерÕоф - ÕоенØванГау - нойØванщайн - 

боденското езеро - МюнÕен - езерото ÕиМзее - софия

ГЕРМАНИЯ

Мюнхен

Линдерхоф

Берхесгаден

Боденско езеро

 АЛПИ

БАВАРСКИНойшванщайн
Констанц
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10 дни / 9 нощувки

9 закуски

дати на трЪГване
от 13 юли до 22 юли

от 10 август до 19 август

1 ден
софия - любляна

Отпътуване от софия в 07.00 ч.
от пл. “Ал. Невски”. Пристигане
вечерта 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 “града на църквите”. 
Впечатление правят: Катедралата 
Св. Петър, изградена от рядък 
зелен варовик, Старото 
кметство, Римската стена, 
благородническите къщи в 
италиански стил - Çлатната 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 Øарлота, Двореца
на Великия Херцог, площада на
Армията. При възможност и 
по желание посещение на 
казематите - мрежа от подземни 

проходи, които се намират на 
скалата дю Бок, бивш замък 
на графовете на Люксембург. 
Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден
брюксел

закуска. Отпътуване за белгия.
Пристигане в брюксел.
Разглеждане на града: Гран
Плас (UNESCO) - централния
площад с елегантната сграда
на Кметството, статуята
на Манекена Пис. По желание
посещение на Кралския музей
на изящните изкуства и
на Музея на пивоварите.
Настаняване в хотел. нощувка.

5 ден
Гент - брюж

закуска. Еднодневна екскурзия
до Гент и брюж /включена в 
пакетната цена/. Първа спирка в
Гент - един от най - изтънчените
средновековни градове, главен
център на Източна Фламандия.
Лимбург е късата уличка в
центъра на града, върху която
са наредени безценни
средновековни паметници,
между които замъкът на Æерар
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 Фламандия, 
очарователен средновековен 
град, който се простира по 
дължината на безброй канали. 
Посещение на красивите 
площади Маркт и Бур и накрая 

обиколка на каналите, между които и Грьоне - Рей, едно 
от най - пленителните и известни кътчета на града. Вечерта 
връщане в Брюксел. нощувка.

6 ден
антверПен - ротердаМ - делфт - ÕаГа

закуска. Отпътуване за Õоландия през антверпен с кратък 
престой за посещение на Катедралата, известна с 
творбите на Рубенс. Пристигане в ротердам. Туристическа 
програма: Кулата, моста Еразъм, пристанището. 
Продължаване за делфт с разходка из старата част 
и Õага с посещение на миниатюрния град - приказка 
Мадуродам, в който всеки посетител се чувства Гъливер, 
Международния съд. Настаняване в хотел в амстердам. 
нощувка.

7 ден
аМстердаМ

закуска. Отпътуване за амстердам - града 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 по каналите и посещение на Музея 
на Рембранд, Райксмузеум и музея на Ван Гог, за който 
Ви препоръчваме да заявите вашето желание за 
посещение и да платите при сключване на договора 
с цел избягване на големите опашки - входна такса 
17 ЕUR, аудио гид - 5 EUR. Резервацията подлежи на 
препотвърждение според наличните места и свободни 
часове). Връщане в хотела. нощувка.

8 ден
аМстердаМ - дрезден

закуска. Сутринта отпътуване за дрезден. Пристигане 
вечерта. Настаняване в хотел. нощувка.

9 ден
дрезден - братислава

закуска. Начало на обиколка в историческата столица 
на провинция Саксония. 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, Çемперовата 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 част от своето 
великолепие. В 12.00 ч. - отпътуване за братислава. 
Пристигане вечерта. Настаняване в хотел. нощувка.

10 ден
братислава - софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия
след 23.00 ч.

Цена на турист в двойна стая:  1065 лв.
Пакетната Цена включва:

транспорт с автобус
9 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в околностите на Любляна, 1 - в Регенсбург/околности, 
1 - в Люксембург, 2 - в Брюксел, 2 - в Амстердам/
oколности, 1 - в Дрезден, 1 - в Братислава
туристическа програма 
екскурзия до Гент и Брюж
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. на доп. легло - 140 лв.
дете до 18 год. с един възр. в двойна стая - 80 лв.

3-ти възрастен - 55 лв.
доплащане за: 

единична стая - 395 лв.
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 

- 13 лв., над 65 г. - 20 лв., над 70 г. - 26 лв.
градска такса в хотела в Брюксел - ~2-3 EUR на турист 
на ден /заплаща се директно на рецепцията на хотела/

кралско величие и роМантика
софия - любляна- реГенсбурГ - люксеМбурГ - брюксел - Гент - брюж - антверПен - ротердаМ - 

делфт - ÕаГа - аМстердаМ - дрезден - братислава - софия

ХОЛАНДИЯ

ЧЕХИЯ

БЕЛГИЯ

Амстердам
Делфт

Гент Антверпен
 Ротердам

Брюксел

Прага

Хага
Брюж
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6 дни / 5 нощувки

5 закуски

дати на трЪГване
от 01 май до 06 май

от 01 септември до 06 септември

1 ден 
софия - любляна 
 
Отпътуване от софия в 06.30 ч. от 
пл. “Ал. Невски”. Транзитно пътуване 
по маршрут Калотина - Ниш - Белград 
- Загреб - любляна. Пристигане и 
вечерна разходка в центъра на 
столицата на Словения. Настаняване 
в хотел в района. нощувка.

2 ден 
езерото блед - залЦбурГ
 
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. Пристигане 
следобед в залцбург и начало 
на туристическата програма: 
историческия център (UNESCO), 
крепостта Хоензалцбург, 
Капителплац, Резиденцплац, 
Моцартплац, Гетрайдегасе с 
къщата на Моцарт, градините 
на Мирабел. Настаняване в хотел. 
нощувка.
 
3 ден 
залЦбурГ - езерото Мондзее -
езерото волфГанГзее 

закуска. Отпътуване за езерото 
Мондзее през долината Талгау и с 
гледки към проходите, прорязали 
Драхенванд и силуета на Øафберг 
(1783 м). Пристигане на живописното 
езеро, предпочитано място сред 
плувците заради топлите си води, с 
форма на полумесец, в подножието 
на вертикалните стени на 
Драхенванд и Øафберг. 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 на брега 
му ще ви изненадат приятно
и на чиито брегове се намира 
санкт Гилген. Спирка за фотопауза, 
защото тук гледките към езерото са 
удивителни и разходка в едно от 
най - типичните кътчета в района, 
родно място на майката на Моцарт. 
Връзката на градчето с музиката 
може да се види навсякъде - тя е 
подчертана както от името на главния 
площад пред Кметството и името 
на намиращия се тук фонтан, така 
и от паметната плоча на сградата 
на съда, които напомнят за великия 
композитор. Оттам продължаване с 
ферибот за курорта санкт волфганг. 
Главната забележителност тук е 
църквата на Поклонението /XV в./ и 
нейния шедьовър двукрилият олтар, 
великолепна готическа творба на 
Томас Øванталер. По желание и ако 
времето позволява, изкачване на връх 
Øафберг със зъбчата железница 
/~40 мин/, достигаща височина 
1734 м и откъдето се открива 
невероятна панорама към 7-те езера 
и най - добра към Мондзее, Атерзее 
и Волфгангзее. Продължаване с 
ферибот в селището Øробл. 
Настаняване в хотел в района. 
нощувка.
 
4 ден 
бад иØл - езерото траунзее

закуска. Отпътуване в посока бад 
ишл, географския център на 
залцкамергут, курортно градче с 
минерални извори, чиято слава 
нараства след като тук идва за 
лечение принцеса София през 
1828 г. и малко след това се ражда 
предпоследният Хабсбургски 
император Франц Йосиф, получил 
прозвището “принцът на солта”. 
По желание посещение на 
Императорската вила, 
разположена на левия бряг на река 
Ишл и в центъра на красивия 
Кайзерпарк, подарък от родителите 
на Франц Йосиф за неговата сватба 
и по - късно преустроена от него, за 
да бъде придадена форма на долния 
етаж на буквата “Е”, неслучайно на 
името на любимата му съпруга 
Елизабет. В сърцето на градчето 
се намира Аубьокплац с един 
от термалните извори, оттам се 
продължава за разходка по Фаргасе 
или по Курхаусщрасе, за да се 
стигне до другата известна улица 
Еспланаде със своите лукзозни 
и елегантни резиденции от XIX 
в., притежание на търговците на 
сол. По желание изкачване с 
кабинков лифт до връх Катрин. 
Продължаване по маршрута в 

посока езерото траунзее, най - дълбокото на Австрия 
/191 м/ с преминаване без спиране на ебензее - в 
миналите години известен стъкларски център, но чийто 
чар се помрачава днес от мемориалния паметник на 
загиналите евреи в концентрационния лагер, установен 
тук през 1943 г. Пристигане в селището траункирхен, 
великолепно разположено на полуостров, врязан в 
езерото, доминиращо южната част на Траунзее и под 
величествените склонове на връх Траунщейн /1691 
м/. Неслучайно това е един от най - посещаваните 
курорти на Залцкамергут. Освен с красивото си 
разположение, селището е известно и с “процесията 
на езерото”, религиозна церемония в древносттта, 
събираща поклонници от цялата страна, пристигащи със 
специални кораби, пренасящи товари от сол. Интерес 
представлява енорийската църква, основана като част 
от бенедиктинско абатство, а по - късно преминала към 
йезуитите. Следващата спирка на езерото Траунзее е в 
курортното селище Гмунден, известно със замъците си 
близнаци, свързани посредством дига през езерото, както 
и с производството на керамични изделия. Настаняване в 
хотел в района. нощувка.

5 ден 
езерото атерзее - клаГенфурт 

закуска. Отпътуване по маршрута в посока езерото 
атерзее. Пристигане в едноименното селище, 
доминирано от силуета на светилището на Мария 
Атерзее, издигащо се над Кирхберг, от чиито крепостни 
стени се открива широка панорамна гледка към езерото и 
към селището Зеевалхен. Разходка покрай пристанището, 
възможност за круиз с корабче. Продължаване за 
клагенфурт - столицата 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.

6 ден 
клаГенфурт - софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия 
около полунощ.  

Цена на турист в двойна стая

 дати на трЪГване Цена

01 май 685 лв.
01 септември 695 лв.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус
5 нощувки със закуски в хотели 3* от които: 
1 - в Любляна/околности, 1 - в Залцбург/околности, 
1 - в района на Щробъл, 1 - в райна на Гмунден, 
1 - в Клагенфурт
туристическа програма 
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възрастни в стая - 50 лв.

3-ти възрастен - 45 лв.
доплащания за: 

единична стая - 160 лв.
ферибот из езерото Волфгангзее - 7.50 EUR в една 

посока, зъбчата железница до връх Øафберг - 32 EUR
изкачване с лифт до връх Катрин - 20 EUR 

залЦбурГ и живоПисната идилия на езерната област
софия - любляна - залЦбурГ - езерото Мондзее - езерото волфГанзее - езерото траунзее - езерото атерзее - 

клаГенфурт - софия 
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18 дни / 17 нощувки

17 закуски

дати на трЪГване
от 13 юли до 30 юли

от 17 август до 03 септември

1 ден
софия - любляна

Отпътуване от софия в 06.30 ч.
от пл. “Ал. Невски”. Транзитно
пътуване по маршрут Калотина -
Ниш - Белград - Загреб - Любляна.
Пристигане вечерта в столицата
на Словения. Настаняване в
хотел. нощувка.

2 ден
страсбурГ

закуска. Отпътуване за страсбург 
- столица на провинция Елзас. 
Пристигане късно вечерта и 
настаняване в хотел. Вечерна 
разходка из Стария град. нощувка.

3 ден
страсбурГ - рейМс - кале -
тунела под ла МанØа - 
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

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 
Уилиям Øекспир, където в 
туристическата програма са
включени църквата Св. Троица,
в която е неговият гроб и 
Харвард Хаус. Отпътуване 
за йорк с попътна спирка на 
Çамъка Уорик. Настаняване в 
хотел в района. нощувка.

5 ден
йорк - ГлазГоу

закуска. Пешеходна разходка 
по Øамбъл - 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 Øотландия,
преминаване през южната
планинска област и пристигане в
столицата 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 Øотландия, 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,
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 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. нощувка.

9 ден
дЪблин - килдеЪр - килкени - траМор

ранна 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 /XII в./. Отпътуване следобяд за старинните
останки от замъка на древните ирландски крале на
Мюнстър на скалата Кашел. Продължаване за трамор.
Настаняване в хотел в района. 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 

анГлия - Øотландия - ирландия - уелс
софия - любляна - страсбурГ - рейМс - кале - фолкстоун - лондон - оксфорд - стратфорд на ейвЪн - йорк - ГлазГоу - единбурГ - карнриян - 
ферибот - белфаст - дЪблин - килдеЪр - килкени - траМор - рослеЪр - ферибот - ПеМброук - кардиф - нюПорт - стоунÕендж - уиндзор - лондон 

- кентЪрбЪри - фолкстоун - кале - МеЦ - улМ - ауГсбурГ - заГреб - софия
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за уелската столица кардиф. 
Туристическа програма, включваща 
минаване покрай комплекса 
Милениум Кардиф, Армс Парк и 
посещение на историческия замък 
от времето на норманите (изисква 
се предварителна резервация). 
Продължаване за нюпорт/бристол. 
Настаняване в хотел. нощувка.

11 ден
стоунÕендж - уиндзор - лондон

закуска. Отпътуване за стоунхендж 
и разглеждане на мистериозния 
каменен кръг. 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 автобусната
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.

13 ден
лондон

закуска. По желание 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.

14 ден
лондон

закуска. Свободно време за 
разходка покрай Уайт хол - синоним 

на политическия живот в 
столицата и до къщата с 
¹ 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 МанØа - кале - МеЦ

закуска. Отпътуване за 
кентърбъри с разглеждане на 
Катедралата, чиито основи 
датират още от края на VI-ти век 
и в която е убит Томас Бекет, и на 
останките от Кентърбърийското 
абатство - един от най - 
старите религиозни центрове 
в страната.Продължаване 
за франция с 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 
късно вечерта. 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 Çлатната 
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.

Цена на турист в двойна стая: 2385 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 23.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус 
17 нощувки със закуски в хотели 3*, от които:  
1 - в Любляна/околности, 1 - в Страсбург, 5 - в Лондон, 
1 - в Йорк/Лийдс, 2 - в Глазгоу/околности,  2 - в Дъблин,  
1 - в Трамор, 1 - в Нюпорт/Бристол, 1 - в Мец, 
1 - в Аугсбург/околности, 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
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възр. на доп. легло - 350 лв.

доплащане за: 
единична стая - 895 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 22 лв. над 65 г. - 33 лв., над 70 г. - 44 лв.

Забележка: цените са калкулирани при курс 
1 GBP = 2.68 лв. При промяна на курса, пакетната цена 

ще бъде преизчислена.

ПЪтеØествие до “края на света” в страните на леГенди за заМЪЦи, МаГÜосниЦи, Пирати и МалЦово уиски
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скандинавия - за ваØа инфорМаЦия 

Практични 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 и в автобуса се 
продава българска минерална на приемлива 
цена, ето защо не е необходимо запасяването с 
вода от България.

информация за паричните единици
на посещаваните страни:
дания: DKK (датска крона) - 10 DKK = ~ 2.63 лв.
Øвеция: SEK (шведска крона) - 10 SEK = ~ 2.11 лв.
норвегия: NOK (норвежка крона) - 10 NOK = ~ 2.21 лв.
чехия: CZK (чешка крона) - 100 CZK = ~ 7.22 лв.
унгария: HUF (форинт) - 1000 HUF = ~ 6.33 лв.

Препоръчваме ви да си обмените в българия
предварително 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 колоритна 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 още 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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15 дни
12 нощувки в хотели, 
2 в каюта на ферибот

12 закуски

дати на трЪГване
от 19 юли до 02 август

от 14 август до 28 август

1 ден софия - заГреб
Отпътуване от софия в 07.00 ч. от
пл. “Ал. Невски”. Вечерта пристигане
в загреб. 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 -
МалМÜо
закуска. Отпътуване за рощок.
Качване на ферибот следобед.
Пристигане на датския бряг при
Гедсер. Продължаване за Малмüо,
преминавайки по моста “чудо” с
дължина 16 км, свързващ Дания и
Øвеция. Пристигане и настаняване
в хотел в Малмüо. нощувка.

4 ден МалМÜо - Гренна -
стокÕолМ
закуска. Разглеждане на града -
музей Малмüо - 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 стокÕолМ - ферибот -
Õелзинки
закуска. Туристическа програма
в стокхолм - старата част на
града, Музея Ваза, съхранил
възстановен кораб и Скансен - 
най - големия етнографски музей 
на открито в Øвеция. 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 Õелзинки - ферибот - 
стокÕолМ
Пристигане във финландската
столица Õелзинки, чиито жители
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 и Руската православна 
катедрала. Свободно време.
В 17.00 ч. отпътуване с ферибот 
обратно за Øвеция. нощувка 
във външна каюта с прозорец.

7 ден стокÕолМ - осло
Пристигане сутринта в стокхолм.
Време за разходка до обяд. 
Продължаване за норвежката 
столица осло. Настаняване в хотел
в ройона. нощувка.

8 ден осло - екскурзия с
автобус и ферибот до зÜоГне
фиорд - берГен
закуска /сух пакет/. Рано сутринта 
отпътуване с автобус за вълнуваща 
еднодневна екскурзия до зüогне 
фиорд /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 - ГÜотеборГ 
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 Øвеция - 
Гüотеборг. Настаняване в хотел. нощувка.

11 ден ГÜотеборГ - ферибот - ÕелзинГÜор -
кронборГ - коПенÕаГен
закуска. Разглеждане на забележителностите на 
Гüотеборг, наричан “Врата към Северна Европа”. 
Особено очарование му придават многото канали, 
паркове и цветни градини. Отпътуване за шведския 
град Õелзингборг - модерен град с древна история. 
Символът на града е високата кула Кернан /XI в./, един 
от най - важните средновековни паметници в Øвеция, с 
чудесна гледка към цялата местност. Кратка туристическа 
програма и преминаване с ферибот на датска територия 
при Õелзингüор. 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 коПенÕаГен - 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
Æендарменмаркт и Александерплац. По желание
посещение на известния Пергамонмузеум. Отпътуване
за Прага. Настаняване в хотел. нощувка.

14 ден ПраГа - будаПеща
закуска. Пешеходна обиколка - Старе место,
Кметството с астрономическия часовник Орлой,
улица Целетна, Карлов мост. Отпътуване за будапеща.
Настаняване в хотел. нощувка.

15 ден софия
закуска. Пристигане в софия около полунощ.

Цена на турист в двойна стая:  2075 лв.
отстъпка 120 лв. за записвания до 19.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус
12 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в Загреб, 1 - в Нюрнберг, 1 - в Малмьо/oколности, 
1 - в Стокхолм, 2 - в околностите на Осло, 1 - в района на 
Берген, 1 - в Гьотеборг/околности, 1 - в Копенхаген, 
1 - в Берлин, 1 - в Прага, 1 - в Будапеща
2 нощувки във външна каюта с прозорец за 4-ма на 
ферибота Стокхолм - Хелзинки - Стокхолм с TALLINK SILJA LINE
фериботни такси на предвидените пътувания с ферибот
екскурзията с автобус и ферибот до Зьогне фиорд
водач от агенцията
туристическа програма 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаления за: 
дете до 12 год. с двама възр. в тройна стая - 210 лв.

доплащане за: 
единична стая - 720 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 20 лв., над 65 г. - 30 лв., над 70 г. - 40 лв.

ползване на каюта за 2-ма - 175 лв. на турист 
общо в 2-те посоки

МаГията на севера: стокÕолМ - Õелзинки - осло - коПенÕаГен

ГЕРМАНИЯ ЧЕХИЯ

ФИНЛАНДИЯНОРВЕГИЯ

Берлин
Рощок

ДАНИЯ Гедсер
Малмьо

Хелзингборг
Гьотеборг

Гренна

Хелзингьор
Копенхаген

ШВЕЦИЯ

Хелзинки
СтокхолмОслоБерген

Прага

Зьогне фиорд

Нюрнберг
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14 дни / 13 нощувки

13 закуски

дати на трЪГване
от 22 юни до 05 юли - изчерпани места 

от 26 юни до 09 юли

1 ден 
софия - будаПеща

Отпътуване в 07.00 ч. от софия от пл. 
“Ал. Невски” за Унгария по маршрут 
Калотина - Ниш - Белград - Будапеща. 
Пристигане вечерта в будапеща. 
Вечерна панорамна обиколка на 
унгарската столица. нощувка. 

2 ден 
будаПеща - 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 - варØава 

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 
варØава - вилнюс

закуска. Отпътуване за литва 
и нейната столица вилнюс. 
Днес Вилнюс 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. Начало на обзорната 
туристическа обиколка с 
местен екскурзовод: обширния 
исторически център (UNESCO), 
който като площ отстъпва само на 
Стара Прага, 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. Настаняване в хотел. нощувка.

5 ден 
вилнюс - Øяуляй - талин 

закуска. Отпътуване за естония с попътна спирка при Хълма 
на кръстовете в близост до Øяуляй - четвъртият по големина 
град в Литва, известен като Слънчевият град. Хълмът на 
кръстовете, разположен на 12 км северно от града, е 
най - интересното и необикновено място в Øяуляй. На този 
малък хълм, център за поклонение в Литва, са разположени 
стотици хиляди кръстове, които изобразяват християнската 
набожност. Пристигане вечерта в естонската столица 
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 - Õелзинки

закуска. Рано сутринта отпътуване с ферибот за 
финландия (продълж. 2 ч.). Пристигане във финландската 
столица Õелзинки. 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 
Õелзинки - 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. 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 

Прибалтийските реПублики и санкт ПетербурГ
софия - будаПеща - краков - варØава - вилнюс - Øяуляй - талин - ферибот - Õелзинки - санкт ПетербурГ - риГа - варØава - 

краков - братислава - софия

Санкт Петербург

РУСИЯ

ЛИТВА
ЛАТВИЯ

ЕСТОНИЯ

ПОЛША

ФИНЛАНДИЯ

Талин
Хелзинки

Краков

Варшава

Рига
Шяуляй

Вилнюс
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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 заПиØете и 

да се насладите на уникалния 
феноМен!



канали - най - голямата православна 
църква Исакиевски Събор, 
Петропавловската крепост, 
Çимният 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 35 EUR 
при мин. 20 тур., което включва 
резервация, входна такса и беседа 
на местен екскурзовод). 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, 
чиито подземия са служели за 
убежище на руските императори, 
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 38 EUR при мин. 20 тур., 
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, продълж. на 
посещението от 10 до 13,30 ч., с 
посещение и на Диамантената 
зала - 55 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. нощувка.

11 ден 
санкт Петербурт - ПетродвореЦ - 
риГа

закуска. Освобождаване на 
хотела. Екскурзия до Петродворец 
(изисква се предварителна заявка 
при сключване на договора за 
пътуване, доплащане 38 EUR при 
мин. 20 тур., 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 - варØава

закуска. Начало на обзорната туристическа обиколка 
на рига с местен екскурзовод: Стария град (UNESCO) 
с неговите романтични улички, представящи голямото 
разнообразие на архитектурни стилове: римски, 
готически, ренесансов, бароков и класически и 
такива исторически забележителности, като Çамъка 
Рига, Катедралата Св. Яков, църквата Св. Петър, 
сградата на Парламента, Паметника на свободата. 
Отпътуване за Полша и нейната столица варшава. 
Настаняване в хотел. нощувка.

13 ден
варØава - краков - братислава

закуска. Отпътуване към братислава с попътна спирка 
за разходка из центъра на прекрасния краков (престой 
2 часа). Пристигане в словашката столица вечерта. 
Настаняване в хотел. нощувка.

14 ден
братислава - софия
закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия 
вечерта. 

22 юни 1695 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 05.02.2016 г.

26 юни 1695 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 26.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус
13 нощувки със закуски, от които: 1 - в Будапеща в 
х-л 4*, 1 - в Краков в х-л 3*, 2 - 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 3*, 1 - в Братислава в х-л 4*
местни екскурзоводи с превод на български език за 
полудневните обиколки на Варшава, Талин, Рига, Вилнюс 
и Санкт Петербург 
фериботни такси Талин - Хелзинки
туристическа програма
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в тройна стая - 150 лв. 
дете до 18 год. с един възр. в двойна стая - 90 лв.  

3-ти възрастен - 60 лв. 
доплащания за:

медицинска застраховка с покритие 30 000 EUR 
- 32 лв. над 65 г. - 48 лв., над 70 г. - 64 лв. 
при недостигнат мин. брой от 35 тур. 

и при записани не по - малко от 30 тур. - 90 лв.
единична стая - 575 лв. 

виза за Русия - 120 лв. без лично явяване. 
забележка: изисква се предварителна заявка и 

плащане на допълнителните екскурзии при сключването 
на договора за пътуване.

сиянието на белите нощи

23

 Т
А

 Ì
î
íä

åë
 Т

ð
à
âå

ë
П

О
Л

Ø
А

 И
 П

Р
И

Б
А

Л
Т
И

К
А



обявен за “специален морски резерват” и “място на 
невиждана красота”, е доказателство за климатичните 
промени и геоложката еволюция на Истрия. Със своите 
ярко зелени води и разнообразна растителност, този 
каньон е един от най - красивите на Адриатическото 
крайбрежие. Спирка за фотопауза. Преминавайки 
Лимския каньон се стига до 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 тук. 
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 Øандор”. 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 в. Точно както и в миналото, 
пътешествениците са привлечени от неизчерпаемата 
красота, която накарала и един Римски хроникьор да 
напише - “В Истрия римският благородник се чувства по - 
близо до боговете”. Връщане в хотела. вечеря. нощувка.

6 ден
Пореч - софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия
около 23.00 ч.

дати на 
тръгване

Õотел/категория в Пореч
Цена на 
турист в 

двойна стая:

27.04.
Valamar Rubin Hotel 3* 

или подобен 
www.valamar.com/en/hotels-

porec/valamar-rubin-hotel
575 лв.

21.05.
Valamar Rubin Hotel 3* 

или подобен 
www.valamar.com/en/hotels-

porec/valamar-rubin-hotel
598 лв.

18.06.

Valamar Rubin Hotel 3*/
Pical Hotel 3*/ Valamar 
Pinia Hotel 3* или подобен 

www.valamar.com

625 лв.

20.09.
Valamar Rubin Hotel 3* 

или подобен 
www.valamar.com/en/hotels-

porec/valamar-rubin-hotel
575 лв.

15.10.
Valamar Pical Hotel 3*

www.valamar.com/en/hotels-
porec/pical-hotel

565 лв.

отстъпка 40 лв. за записвания до 26.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус
5 нощувки със закуски и 4 вечери в хотели 3*, от които: 
1 - в Загреб, 1 - в района на Опатия, 3 - в Пореч, коктейл 
за “добре дошли” за всички хотели в Пореч
туристическа програма - посещение на Загреб, 
Плитвички езера, Опатия, Пула и Пореч 
медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възрастни на доп. легло - 80 лв. 

3-ти възрастен - 25 лв.
Забележка: тръгването от други селища на България 

се осъществява при мин. записани 20 тур. 
и с доплащане от ~45 лв.

доплащане за:
единична стая - 120 лв. 

6 дни / 5 нощувки

5 закуски, 4 вечери

дати на трЪГване
от 27 април до 02 май

от 21 май до 26 май

от 18 юни до 23 юни

от 20 септември до 25 септември

от 15 октомври до 20 октомври

1 ден
софия - заГреб

Отпътуване от софия в 07.00 ч. от 
пл. “Ал. Невски”. 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.
нощувка.

2 ден
заГреб - наЦ. Парк Плитвички
езера - оПатия

закуска. Отпътуване за Плитвички
езера (UNESCO). 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 Koзяк. 
Националният парк Плитвички 
езера се посещава от около един 
милион посетители годишно. След 
разглеждане на забележителностите, 
маршрутът продължава към 

полуостров истрия и към 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. 
Настаняване в хотел. Свободно 
време за разходка покрай 
брега, почивка в местно кафене 
и наслаждаване на пейзажа от 
всички страни. Настаняване в хотел в 
района. вечеря. нощувка.

3 ден
оПатия - Пула - Пореч

закуска. Отпътуване по 
крайбрежните пътища към 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
Пореч - наЦ. Парк бриони

закуска. Свободно време за плаж 
и разходка до обяд. По желание 
срещу допълнително заплащане 
полудневна екскурзия - 10 EUR 
при мин. 20 тур, входната такса 
се заплаща отделно. 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 Þгославския 
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.

5 ден
канÜон лиМ - MOTOвун - ровин

закуска. Свободно време за плаж 
и разходка. По желание срещу 
допълнително заплащане еднодневна 
екскурзия - 20 EUR при мин. 20 тур., 
входните такси се заплащат отделно. 
Отпътуване с автобус за лим. Този 
воден карстов каньон, който е 

очарователни 6 дни в Прелестните Градове на истрия
софия - заГреб - Плитвички езера - оПатия - Пула - Пореч - наЦионален Парк бриони - 

канÜон лиМ - Мотовун - ровин - софия

Пула Плитвицe

ХЪРВАТСКАРовин
Пореч

Опатия
Мотовун

Бриони

Загреб
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7 дни / 6 нощувки

6 закуски, 3 вечери

дати на трЪГване
от 01 май до 07 май

от 19 юни до 25 юни

от 18 септември до 24 септември

от 16 октомври до 22 октомври
 

ПаМетниЦите на юнеско 
в туристическата ПроГраМа са: 
Плитвички езера, сПлит, троГир, 

дубровник, котор

1 ден
софия - ниØ - златибор

Отпътуване от софия в 08.00 ч. 
от пл. “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 в късния следобед 
и настаняване в хотел в района 
на планинския сръбски курорт 
златибор. нощувка.

2 ден
ПодГориЦа - о-в св. стефан - 
будва

закуска. Отпътуване през 
Подгорица за будванска ривиера. 
Спирка и фотопауза на каньона 
на р. Морача, Øкодренско езеро 
и о-в св. стефан. Разглеждане 
на острова отвън, тъй като е 
частна собственост. Разходка из 
Старата част на будва - едно 
от най - старите селища в Европа - 
Средновековната крепостна
стена, Цитаделата, църквата 
Св. Троица, църквата Св. Иван. 
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. вечеря. нощувка.

4 ден
дубровник - Макарска
ривиера

закуска. Отпътуване за дубровник 
(UNESCO) - Перлата на Õърватската 
ривиера. Пешеходна обиколка на 
старата част на града с местен
екскурзовод на руски език,
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 - големия
град на Хърватското Адриатическо крайбрежие, втория
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 Свети Дуйе - патрон на
града, площад Народни тръг, живописната крайбрежна
улица. Свободно време. Отпътуване за трогир (UNESCO).
Разходка из малкия средновековен град, известен още
като “Малката Венеция”. вечеря. нощувка.

6 ден
Плитвички езера - заГреб

закуска. Отпътуване за Национален парк Плитвички
езера (UNESCO). Следобед 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. Настаняване в хотел.
нощувка.

7 ден
заГреб - софия

закуска. Туристическа програма - площад Бан Йелачич,
старата градска кула Лотърчак /XII в./, каменната
порта, църквата Св. Марк, комплексa Катедрала
и епископски дворец, статуята на цар Томислав.
Продължаване за софия. Пристигане около полунощ.

Цена на турист в двойна стая

 дати на трЪГване Цена

01 май 615 лв.
19 юни 635 лв.
18 септември 635 лв.
16 октомври 605 лв.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус 
6 нощувки със закуски и 3 вечери в хотели 3*,  от 
които: 1 - в Златибор, 2 - на Будванска Ривиера, 1 - на 
Макарска Ривиера/Неум, 1 - в Трогир/ околности/
Ривиерата на Сплит, 1 - в Загреб
фериботни такси по маршрут Каменари - Лепатане
туристическа програма 
местен екскурзовод за пешеходната обиколка на 
Дубровник
водач от агенцията  
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възрастни на доп. легло - 80 лв.
дете до 18 год. с един възрастен в двойна стая - 35 лв.

3-ти възрастен - 15 лв.
доплащане за: 

единична стая - 160 лв.
медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR 

- 8 лв., над 65 г. - 12 лв., над 70 г. - 16 лв.

ÕЪрватска и будванска ривиера - По стЪПките на юнеско
софия - ниØ - златибор - ПодГориЦа - остров свети стефан - будва - котор - дубровник - 

Макарска ривиера - сПлит - троГир - Плитвички езера - заГреб - софия

Златибор
Ниш

ЧЕРНА ГОРА

ХЪРВАТСКА
СЪРБИЯ

Загреб

Плитвице

Подгорица

о-в
Свети Стефан

Котор
Будва

Дубровник

Сплит
Трогир
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Пленителните Градчета на адриатика - Порторож, Пиран и коПер

софия - ново Место/оточеч - Пещерата Постойна - Порторож - Пиран - изола - коПер - лиПиЦа - триест - софия
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5 дни / 4 нощувки

4 закуски, 3 вечери

дати на трЪГване
от 20 май до 24 май

от 22 юни до 26 юни

от 18 септември до 22 септември

1 ден
софия - ново Место/оточеч

Отпътуване от софия в 07.00 ч. от
пл. “Ал. Невски”. Транзитно пътуване 
по маршрут Калотина - Ниш - Белград 
- Загреб - Ново Место. Пристигане 
вечерта в ново Место - седмия 
по големина град в Словения 
и административен център на 
Þгоизточна Словения, известна като 
Долна Краина. Градът е живописно 
разположен на един меандър на 
красивата река Кръка. Настаняване 
в хотел в района на Ново Место/
Оточеч. нощувка.

2 ден
ново Место - Пещерата Постойна 
- Порторож

закуска. Разглеждане на 
историческия център на ново Место 
с Библиотеката на Миран Ярич, 
централния площад на града с 
Кметството, каменния фонтан, 
Францисканската църква Св. 
Леонард, най - старата сграда в 
града църквата Св. Николай, където 
може да бъде видяно произведение 
на Тинторето. Свободно време. 
По желание разходка на сал по 
красивата река Кръка (с включен лек 
брънч и неограничено количество 

вино местно производство и вода) 
покрай живописните брегове, 
осеяни от средновековни замъци 
и църкви. Отпътуване за Постойна. 
Разходка с електрическо влакче из 
мистериозния свят на Пещерата 
Постойна или както я наричат 
местните “Постойнска яма”, 
сътворена милиони години капка 
по капка, година след година. 
Продължаване за словенска истрия 
и известния курорт Порторож 
(“Пристанище на розите”), красиво 
разположен на Адриатическия 
бряг, чудесно място за почивка 
и развлечения. Порторож е 
туристическо градче с население по 
- малко от 3000 души. Въпреки това, 
той е един от най - посещаваните 
туристически центрове на Словения. 
Причина за това са мекият климат, 
повлиян от Адриатика, и термичните 
извори, които се намират в района 
на града. Именно лечебните 
свойства на тази вода са станали 
причина градът да се наложи като 
курортен център през XIX в. 
Настаняване в LIFE CLASS хотели 
(www.lifeclass.net). вечеря. 
нощувка.

3 ден
Пиран - изола - коПер

закуска. Отпътуване за 
историческия град - крепост Пиран. 
Разходка из старата част, едно 
от най - великолепните места на 
крайбрежието на Истрия. Градът 
е запазил средновековната си 
атмосфера с тесни улички и 
автентични къщи, типични за епохата. 
Името е от келтски произход, 
означаващо селище на хълма или 
е произлизащо от гръцката дума 
“огън”, фар за плаващите кораби 
към намиращите се в района 
през древността гръцки колонии. 
Старото пристанище на Пиран 
се намира на края на Пиранския 
полуостров, който постепенно се 
стеснява между заливите Струнян 
и Пиран. Полуостровът достига 
Кабо Мадона, завършвайки с 

хълмовете Саврини. Под извисяващата се катедрала 
с камбанария във венециански стил се е намирало 
овалното вътрешно пристанище, което е било заменено 
през XIX в. от елегантен градски площад, в чийто център 
днес се издига статуята на Тартини, композитор 
и цигулар, роден в Пиран. Продължаване за изола 
и копер. Първа спирка в изола, живописно градче, 
съхранило атмосферата на отминали времена, на 
древни легенди, традиции в риболова и производството 
на вино. Изола е място, което със своите прекрасни 
архитектурни съкровища, каменни къщи и древни църкви 
ще отведе посетителя назад във времето, когато Изола 
е все още остров. Следваща спирка в копер. Особен 
интерес представлява Старият град от венецианската 
епоха. Главната улица Севлярска отвежда туристите 
до централния площад Тито Трг. Тук се намират 
Катедралата Успение Богородично и удивителна 
сграда на Преториански дворец, седалище на 
губернатора на града по време на Венецианската 
република. Връщане в хотела. вечеря. нощувка.

4 ден
лиПиЦа - триест (екскурзия По желание)

закуска. Свободно време за плаж и разходка. По 
желание еднодневна екскурзия до словенската 
липица и до италианския град триест. Първа спирка в 
конеферма Липица - люлката на всички коне от породата 
липицанер в света. Днес тя е един от най - красивите 
културни и исторически паметници на Словения със 
своята богата история от 1580 г., пример в отглеждането 
и подбора на чистокръвни коне. Пристигане в триест - 
едно от най - големите пристанища на Адриатика, което 
винаги е 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. Посещение на двореца Мирамаре, 
разположен в околностите на града. Построен през 
XIX в. на бреговете на Триесткия залив от император 
Максимилян I и неговата съпруга Карлота и разполащ с 
парк, простиращ се на площ от 22 хектара. Връщане в 
хотела в Порторож. вечеря. нощувка.

5 ден
Порторож - софия 

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия 
около полунощ.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус 
4 нощувки със закуски и 3 вечери в хотели 4*, 
от които: 1 - в района на Ново Место/Оточеч, 
3 - в Порторож 
напитка за “добре дошли” в хотела в Порторож, 
ползване на басейн със затоплена морска вода 
в хотел Ривиера и Словения, басейн с минерална 
вода в центъра Терме & Wellness LifeClass, фитнес, 
анимация и развлекателна програма, вход за Казино 
Ривиера и казино Порторож туристическа програма 
медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

доплащане за:
Ново место - разходката на сал по р. Кръка - 

~22 EUR с вкл. лек брънч и неогран. к-во вино местно 
производство и вода), застр., сувенир и програма
еднодневна екск. до Липица и Триест - 30 EUR при 

мин. 20 тур. (цената включва транспорт и водач, 
входните такси се заплащат на място)

туристическа такса в хотела в Порторож на турист 
на ден - 1.30 EUR, заплаща се директно на рецепцията

Копер
Триест

Постойна
Липица

Порторож

Ново Место
Изола

СЛОВЕНИЯИТАЛИЯ

Дати на тръгване Възрастен 
в двойна 

стая

Доплащане 
за единична 

стая

Намаление 
за 3-ти 

възрастен

Намаление за дете 
3-12 год. с 

2-ма възрастни

20 май 589 ëâ.    125 лв. 50 лв. 135 лв. 
22 юни 598 ëâ.    135 лв. 55 лв. 140 лв. 
18 септември 585 ëâ.    125 лв. 50 лв. 135 лв.  



27

 Т
А

 Ì
î
íä

åë
 Т

ð
à
âå

ë

круиз до лефкада, 
кефалония, итака, 

Меганиси, скорпиос - 
островите на божествата  

4 дни / 3 нощувки

3 закуски, 1 обяд, 2 вечери

датA на трЪГване

от 29 aприл до 02 май - великден

1 ден 
софия - Превеза
Отпътуване в 07.00 ч. от пл. “Ал. 
Невски” в софия за Гърция. 
Преминаване на ГКПП Кулата и 
продължаване в посока игуменица. 
Настаняване в хотел ADONIS - 3*
http://www.adonishotel.gr/ 
в района на Митикас - Превеза - 
столица на префектура Превеза в 
административната област Епир. 
вечеря в ресторант извън хотела. 
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. Вечерта посещение 
на църковна служба, като предвидената късна 
традиционна вечеря, ще бъде сервирана в таверна 
Трата след полунощ в 00.30 ч. Меню: традиционна супа 
“магерица”, салата, червени яйца, сирене фета, - литър 
вино за 2-ма, меломакарона - традиционни сладки с мед. 
нощувка. 

3 ден
великден
ПарГа - Превеза
закуска. Отпътуване за Парга. Разходка из този 
крайбрежен гръцки град - перлата на градовете на 
континентална Гърция и живописния Епир. Това е идеално 
място за почивка заради прекрасните плажове, заливи 
и малки островчета. Парга е 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 Митикас. великденски обяд в таверна трата с 
традиционно чеверме, салата, десерт, вино и музика. 
Денят приключва с разходка в центъра на град Превеза. 
Връщане в хотела. нощувка. 

4 ден
йоанина - софия
закуска. Отпътуване от хотела. Посещение на Додони 
- археологически комплекс от III в. пр.н.е., включващ 
антични храмове и театър, както и най - стария гръцки 
оракул според Херодот и един от най - прочутите наред 
с Делфийския, където жреците тълкували шумоленото 
на листата на свещения дъб и предсказвали бъдещето. 
Кратка спирка в селището йоанина. Разходка из 
центъра на града, живописно разположен на бреговете 
на езерото Памвотис и продължаване за България. 
Пристигане в софия късно вечерта.

Цена на турист в двойна стая: 370 лв.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус 
3 нощувки със закуски в хотел 3* в района на Превеза
1 обикновена вечеря
1 традиционна вечеря след църковната служба 
Великденски обяд 
посещение на Йоанина и Додони
екскурзия до Парга
медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възр. в стая - 60 лв.

3-ти възрастен - 15 лв. 
доплащане за:

единична стая - 63 лв. 
целодневен круиз Лефкада - Кефалония - Итака - 

Меганиси - Скорпиос - 30 ЕUR без обяд и 34 ЕUR с обяд 
(мин. 20 тур. за круизните пътувания)

великден на йонийското крайбрежие
софия - Превеза - остров лефкада - остров кефалония - остров итака - остров МеГаниси - 

остров скорПиос - ПарГа - йоанина - софия
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отстъпка 25 лв. за записвания до 05.02.2016 г.

отстъпка 80 лв. при пътуване със собствен 
транспорт



си красота и тюркоазено сини води на Йонийско море. 
Ако времето позволява, се прави и спирка за плуване при 
Сините пещери Камара и Ортолито. По време на цялото 
пътуване очите ви се докосват до невероятни скални 
образувания и кристално чисти води. Акостиране на 
остров Паксос и разходка из главния му град Гайос, който 
впечатлява с живописната си старинна архитектура, а 
накрая на града се намира малък плаж за тези, които 
желаят да изкарат свободното си време така. Връщане 
в хотела с приятни спомени от прекрасните пейзажи на 
тези Йонийски острови. вечеря в ресторант извън хотела. 
нощувка. 

4 ден 
ПарГа - река аÕерон

закуска. Отпътуване за Парга. Разходка из този 
крайбрежен гръцки град - перлата на градовете на 
континентална Гърция и живописния Епир. Това е идеално 
място за почивка, заради прекрасните плажове, заливи 
и малки островчета. Парга е 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. Продължаване 
за едно от митологичните места от древен Епир. Спирка 
на изворите на река Ахерон, която заема важно място 
в гръцката митологията, защото тя е една от петте реки, 
които текат през Подземното царство на Хадес. По 
водите на реката митичният лодкар Харон пренасял 
душите на мъртвите към подземното царство. Традиция е 
посетителите да си потопят краката и да си налеят вода за 
безсмъртие. Следваща спирка в некромандио (“Оракула 
на смъртта”), мястото, където се е осъществявала връзка 
с мъртвите, за да се получи информация от тях и за да 
предсказват бъдещи събития. Връщане в хотела. вечеря в 
ресторант извън хотела. нощувка. 

5 ден 
йоанина - софия

закуска. Отпътуване от хотела. Посещение на додони 
- археологически комплекс от III в. пр.н.е., включващ 
антични храмове и театър, както и най - стария гръцки 
оракул според Херодот и един от най - прочутите наред 
с Делфийския, където жреците тълкували шумоленото 
на листата на свещения дъб и предсказвали бъдещето. 
Кратка спирка в селището йоанина. Разходка из 
центъра на града, живописно разположен на бреговете 
на езерото Памвотис и продължаване за българия. 
Пристигане в софия късно вечерта. 

Цена на турист в двойна стая

 дати на трЪГване Цена

20 май  398 лв. 
21 септември  395 лв.
15 октомври 390 лв.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус 
4 нощувки със закуски и вечери в хотел 3* в района 
на Превеза 
посещение на Йоанина и Дидони
екскурзия до Парга и изворите на р. Ахерон 
медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възр. в стая - 140 лв.

3-ти възрастен - 35 лв.
доплащане за:

единична стая - 84 лв.
екскурзията с корабче до островите Антипаксос 

и Паксос - ~25 EUR, целодневен круиз Лефкада - 
Кефалония - Итака - Меганиси - Скорпиос - 30 ЕUR без 

обяд и 34 ЕUR с обяд (мин. 20 тур. за круизните пътувания)

5 дни / 4 нощувки

4 закуски, 4 вечери

дати на трЪГване
от 20 май до 24 май

от 21 септември до 25 септември 

от 15 октомври до 19 октомври

 1 ден 
софия - Превеза

Отпътуване в 07.00 ч. от 
пл. “Ал. Невски” в софия за Гърция. 
Преминаване на ГКПП Кулата и 
продължаване в посока Игуменица. 
Настаняване в хотел Adonis - 3* 
www.adonishotel.gr в района 
на Митикас - Превеза, столица 
на префектура Превеза в 
административната област Епир. 
вечеря в ресторант извън хотела. 
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 в ресторант извън хотела. 
нощувка. 

3 ден 
круиз йонийски острови 
антиПаксос - Паксос

закуска. Свободно време или по 
желание екскурзия до двата малки 
острова антипаксос и Паксос. 
Отпътуване с туристическо корабче 
от Парга и минаване след около 1.30 
мин. покрай остров антипаксос. 
Легендата твърди, че Посейдон е 
отделил с един удар с тризъбеца 
си Паксос и Антипаксос от южната 
част на остров Корфу и ги подарил 
на любимата си съпруга Амфитрита. 
По време на круиза се предвиждат 
спирки за гмуркане и плуване в 
залив, спиращ дъха с естествената 

йонийските острови - лефкада, кефалония, итака, Паксос и антиПаксос 

софия - Превеза - остров лефкада - остров кефалония - остров итака - остров МеГаниси - 
остров скорПиос - остров антиПаксос - остров Паксос - ПарГа - йоанина - софия

о. Пакси
о. Лефкада

Йоанина

о. Итака

Парга

о. Кефалония

Йонийски острови

ГЪРЦИЯ
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отстъпка 80 лв. за пътуване със собствен 
транспорт
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9 дни / 8 нощувки

8 закуски

дата на трЪГване
от 17 септември до 25 септември 

Уважаеми клиенти, 
подготвили сме за Вас, 
програма за великден 

на островите 
Миконос и санторини, 

от 29 април до 06 май 2016 г.
8 дни, 7 нощувки със закуски.

цена: 930 лв. 
Моля, посетете нашия сайт или 
се свържете с нашите агентски 

бюра.

1 ден 
софия - атина

Отпътуване в 06.30 ч. от пл. “Ал. 
Невски” в софия за атина. Вечерта 
пристигане в гръцката столица. 
Пешеходна разходка в центъра на 
града. Настаняване в хотел. нощувка. 
 
2 ден 
атина (Пирея) - ферибот - остров 
Миконос 

ранна закуска или пакет. 
Отпътуване с ферибот от Атина за 
остров Миконос, който е част от 
Цикладските острови в Егейско 
море. Пристигане в ранния следобед 
и настаняване в хотел. Пешеходна 
разходка в главния град Миконос, 
известен също и като Хора, 
една от световните архитектурни 
перли. Тук интерес представляват 
Вятърните мелници, Малката Венеция 
- поредица от къщи с островна 
архитектура, в основите на които 
се удрят морските вълни, църквата 
Парапортиани, Археологическият 
музей, площад Алефкандра с 
църквата и рибните ресторанти. 
нощувка. 

3 ден 
остров Миконос - остров делос

закуска. Свободно време. По 
желание разходка с корабче до 
остров делос - един музей под 
открито небе и в открито море, 
светилището на Аполон и Артемида, 
където силното слънце и лазурното 
синьо небе образуват прекрасен 
контраст с блестящия бял мрамор 
на Делос и пренасят посетителите в 
Античността. нощувка. 

4 ден  
остров Миконос - ферибот 
- остров сирос - ферибот - 
остров Парос

закуска. Свободно време за 
разходка. На обяд отпътуване 
с ферибот за остров Парос с 
попътна след около час спирка и 
разглеждане на острова на духа 
и въображението - сирос със 
столица ермуполи - “Царицата на 
Цикладите”. Градът е под егидата 
на UNESCO и без съмнение може 
да се нарече и столица на всички 
Цикладски острови. Сред най - 
впечатляващите сгради са тези 
на Кметството и на Театър 
Аполон, който е умалено копие 
на Миланската скала. Също така 
трябва да се спомене и паметникът 
на адмирал Миаулис. Тук има 
и няколко величествени църкви, 
сред които най - интересните са 
посветени на Св. Димитър и на Св. 
Никола. Свободно време и вечерта 
в 21.25 ч. продължаване с ферибот 
за остров Парос. Акостиране в 
22.30 ч. и настаняване в хотел. 
нощувка. 
 
5 ден 
остров Парос

закуска. Разположен в центъра 
на архипелага, остров Парос се 
намира на естествен кръстопът. 
Столицата Парикия е градче, 
останало непроменено векове 
наред. Посещение на църквата 
Екатондапилиани - църквата 
на “стоте врати” (VI в.), 
един от най - значителните 
паметници от Византийския 
период, Археологическия музей и 
колоритен Венециански 
замък, построен през XV в. В 
близост до Парикия /село Марати/ 
се намира античната мраморна 
кариера, с която се е прославил 
остров Парос. Посещение на 
науса, едно от най - красивите 
села на Цикладите. Интересен 
феномен в близост до Науса 
са Колимбитрес - големи скали, 
ерозирали в странни форми, 
напомнящи на посетителите за 
огромни скулптури, вклинени в 
пясъка - фотопауза. Връщане в 
хотела. Свободно време за плаж 
и по желание посещение на 
Археологическия музей. нощувка.

6 ден  
остров Парос - ферибот - 
остров санторини
 
закуска. Свободно време 
(по желание рано сутринта 
екскурзия с корабче до остров 
наксос - островът на Дионис, 
най - големия и плодороден 
остров на архипелага (~ 1.30 
мин престой). Една от най - 
големите забележителности се 
намира в основното пристанище 
Хора - монументална порта 
Портара, датираща от VI в.пр.
Хр. В 11.55 ч. отпътуване с ферибот 
за остров санторини. Пристигане 
в 14.50 ч. в столицата фира 
(тера) - най - големият град на 
острова, разположен на ръба на 
кратера и предлагащ чудесна 
гледка към вулкана, сравнително 

съвременен град, който за разлика от другите селища, 
носи отпечатъка и на венецианската архитектура, 
спомен от неговото историческо минало. Настаняване 
в хотел. Придружени от водача на групата се отива до 
второто по големина селище оиа (иа), разположено 
на най - северната точка на острова, на “калдерата”, 
забележително с великолепната си панорамна 
гледка към вулкана - о-в Тиразия и останалата част от 
Санторини, както и с прекрасния залез от красивия 
бряг. нощувка.

7 ден  
остров санторини

закуска. Свободен ден за почивка и разходка. По 
желание полудневна екскурзия срещу допълнително 
заплащане и при възможност, ако метеороличните 
условия позволяват, с посещение на вулканичните 
острови, топлите минерални извори Неа Камени, Палеа 
Камени и Червения плаж. Връщане в хотела. Следобед 
посещение на архелогическите разкопки в акротири и 
пешеходна разходка до имеровигли - типично цикладско 
селище с павирани каменни улици и традиционни ниски 
бели къщи с тераси, неслучайно наречено “терасата” 
на Егейско море, откъдето се открива главозамайваща 
гледка към кратера на вулкана. нощувка.

8 ден  
остров санторини - ферибот - атина (Пирея)

закуска. Екскурзия до селището Пиргос с 
амфитеатрално разположените си къщи по склона на 
планината Пророк Илия, построени в характерния за 
Цикладите стил и манастира Пророк Св. Илия /отвън/. 
При възможност посещение на Панагия Епископи /
XII в./ - най - старата църква на острова, построена от 
император Алексeй Комнин (църквата е отворена 
само в определени часове на деня). Отпътуване от 
пристанището с ферибот в 15.30 ч. за атина. Пристигане 
в Пирея в 23.25 ч. Настаняване в хотел. нощувка.

9 ден  
Oстров евия - софия

закуска. Отпътуване за българия. Попътна спирка 
в Õалкида, главен град на остров евия - втория по 
големина след остров Крит. Пристигане в софия около 
полунощ. 

Цена на турист в двойна стая: 975 лв.
Пакетната Цена включва:

транспорт с автобус 
8 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
2 - Атина/Пирея, 2 - на остров Миконос, 
2 - на остров Парос, 2 - на остров Санторини 
туристическа програма 
фериботни такси със запазени места 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възр. в стая - 120 лв. 

доплащане за:
единична стая - 275 лв. 

медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR 
- 10 лв. над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв. 

екскурзия до остров Наксос - ~ 10 EUR в една 
посока + трансфер от хотела до пристанището 

~5-7 EUR в зависимост от броя на записаните туристи. 
екскурзия до остров Делос - ~ 25 EUR в двете посоки 

при мин. 20 тур. + 5 EUR входна такса 
разходка до вулканичните острови на о-в Санторини 

- 25 EUR при мин. 25 тур. + входна такса 2 EUR.

Цикладските острови - Миконос, сирос, Парос, санторини

софия - атина - ферибот - остров Миконос - ферибот - остров сирос - ферибот - остров Парос - ферибот - 
остров санторини - ферибот - атина - остров евия - софия

ГЪРЦИЯ
о. Сирос

Атина

о. Миконос

о. Наксос

о. Парос

о. Санторини
ЦИКЛАДСКИ ОСТРОВИ



6 дни / 5 нощувки

5 закуски / 5 вечери

дата на трЪГване
от 01 септември до 06 септември

1 ден
софия - сараево

Отпътуване от софия в 06.00 ч. от 
пл. “Ал. Невски” през Сърбия към 
Босна и Херцеговина. Пристигане 
в сараево в късния следобeд. 
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, 
строена през 1899 г. от Карло 
Парик, в която днес се помещава 
Академията за изящни 
изкуства, Националния театър, 
Синагогата, Кметството - 
най-голямата сграда в града от 
времето на австро - унгарския 
период, католическата Катедрала 
Сърце Христово, Баш чаршия, 
Императорската джамия - 
най - старата в града, Безистена. 
Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

2 ден
сараево - Мостар - неуМ 

закуска. 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 UNESCO 
за паметници на световното 
културно наследство. Разходка 
из близкия базар с дюкенчета 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 за панорамен 
изглед към града, къщата на 
Бишчевич - традиционна стара 
къща в турски стил от 1635 г., 
Епископството (разглеждане 
отвън), Католическата църква 
Дева Мария и часовниковата 
кула, която днес е музей на 
Херцеговина. Продължаване 

за неум, единствен курорт на Босненската ривиера. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка. 

3 ден
неуМ - корчула - неуМ

закуска. Отпътуване за о-в корчула - наричан от 
гърците Черният Корфу, заради гъстите борови гори, 
които е пропит с история и силно италианско влияние. 
Легендарният остров, чието главно съкровище е 
едноименния Стар град, известен с това, че претендира 
да е родното място на великия пътешественик Марко 
Поло. Разходка по старинните тесни улички на острова, 
съхранили древни традиции. Посещение на основните 
забележителности - Крепостната стена с кръгли 
отбранителни кули, заобикалящи града по типичен за 
Далмация от Средновековието начин, Къщата на Марко 
Поло, Катедралата, Градския музей и Абатския замък. 
Връщане в хотела. вечеря. нощувка. 

4 ден
неуМ - дубровник

закуска. Свободно време за плаж и разходка. Възможност 
за екскурзия срещу допълнително заплащане до 
дубровник (UNESCO) - Перлата на Õърватската 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. Връщане в хотела. вечеря. 
нощувка.

5 ден
неуМ - дЪрвен Град - златибор

закуска. Отпътуване за китното етно селище на Емир 
Костурица - 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. Продължаване за 
високопланинския курорт Златибор в западна Сърбия, 
естествен оазис на 650 м 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.

6 ден
златибор - софия

закуска. Отпътуване за България и пристигане в софия 
около 18.00 ч.

Цена на турист в двойна стая:  569 лв.
Пакетната Цена включва:

транспорт с автобус 
5 нощувки със закуски и вечери в хотели 3*, от които: 
1 - Сараево, 3 - в Неум, 1 - в Златибор
туристическа програма - посещение на Сараево, 
Мостар
екскурзия до о-в Корчула с вкл. транспорт и ферибот 
медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. на доп. легло - 60 лв.
дете до 18 год. с един възр. на редовно легло - 35 лв.

3-ти възр. в тройна стая - 35 лв.
доплащане за: 

единична стая - 158 лв.
еднодневна екскурзия до Дубровник - 25 EUR 

при мин. 20 тур., /вкл. транспорт, местен екскурзовод за 
обиколката на старата част, водач/

о-в Корчула - ~5 EUR /местен автобус за придвижване 
до Стария град/

три дЪржави - една дуØевност

софия - сараево - Мостар - неуМ - остров корчула - дубровник - дЪрвен Град - златибор - софия
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Неумо-в Корчула



5 дни / 4 нощувки

4 закуски, 4 вечери

дати на трЪГване

от 28 април до 02 май - великден

от 20 май до 24 май

от 15 юни до 19 юни

от 21 септември до 25 септември

от 12 октомври до 16 октомври

1 ден
софия - ПоГрадеЦ

Отпътуване от софия в 07.00 ч. от 
пл. “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.
нощувка.

2 ден
елбасан - круя - тирана - дурЪс 

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 
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. 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. Настаняване в хотел в 
крайбрежния албански град 
дуръс. вечеря. нощувка.

3 ден
ардениЦа - аПолония - влÜора

закуска. Туристическа програма
в дуръс. Интерес представляват
Амфитеатърът (II в.),
Венецианската кула и 
старите римски бани. 
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 град фиер, в
околностите на който се намира
аполония - древно селище,
построено през 588 г. пр.н.е. от
гръцки колонисти, идващи от
Коринт, през I-ви век пр.н.е.,
използван като крепост от Þлий
Цезар срещу Помпей и място,
където се е обучавал на военно
дело. Пристигане във влüора.
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. нощувка.

4 ден
Гирокастро - саранда

закуска. Отпътуване за 
Гирокастро, град с предимно
гръцко население, от което 
най - вероятно произлиза 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 съоражения 
и много други постройки от 

древността, съхранили се до наши дни. Настаняване в 
хотел в района на саранда. вечеря. 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.

Цена на турист в двойна стая

 дати на трЪГване Цена

28 април 410 лв.
20 май 410 лв.
15 юни 420 лв.
21 септември 420 лв.
12 октомври 410 лв.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус 
4 нощувки със закуски и 4 вечери в хотели 3*, 
от които:  1 - в Поградец, 1 - в Дуръс, 1 - във Вльора, 
 1 - в Саранда
туристическа програма
входна такса за Албания
медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR
водач от aгенцията
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в тройна стая - 80 лв.

доплащане за: 
единична стая - 99 лв.

Забележка: тръгването от други селища на 
България се осъществява при мин. записани 20 тур. 

и с доплащане ~ 45 лв.

древен дуÕ и средизеМноМорска красота
софия - ПоГрадеЦ - елбасан - круя - тирана - дурЪс - ардениЦа - аПолония - влÜора - Гирокастро - 

саранда - бутринт - софия

АрденицаФиер

Круя

Дурас
Тирана

БутринтСаранда
Гирокастро

Вльора AЛБАНИЯ
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7 дни / 6 нощувки

6 закуски, 5 вечери

дата на трЪГване
от 18 септември до 24 септември

1 ден
софия - Пловдив - каПЪкуле - 
одрин - истанбул

Отпътуване от софия в 07.00 ч.
от пл. “Ал. Невски”, от Пловдив в
09.00 ч. за истанбул. Кратък 
престой в одрин с посещение на 
българската църква Св. Георги и 
джамията Селимие. Пристигане
в истанбул и настаняване в хотел. 
нощувка.

2 ден
истанбул - анкара

закуска. Начало на панорамна
автобусна обиколка на Истанбул
с местен екскурзовод - Синята
джамия (отвън), площад
Хиподрума с трите обелиска,
византийската базилика
Св. София (отвън), българската 
църква Св. Стефан (отвън). 
Продължаване за анкара. 
Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

3 ден
анкара - каПадокия

закуска. Начало на туристическата 
програма на града с местен 
екскурзовод, включваща 
Мавзолея на Ататюрк (“баща 

на турците”), Националния 
площад с конната статуя 
на Ататюрк. Възможност 
за разглеждане на Музея на 
Анадолските цивилизации, в 
който се съхранява уникална по 
рода си колекция от експонати 
от палеолита и неолита, както 
и находки, свързани с хетите, 
с фригийците и с римската 
цивилизация. Следобед 
отпътуване за кападокия. По пътя 
фотопауза на Соленото езеро 
(Тузгьол), разположено на 905 м 
надморска височина. Пристигане 
и настаняване в хотел. вечеря. По 
желание и срещу допълнително 
заплащане посещение на шоу на 
“Въртящите се дервиши”. нощувка.

4 ден
каПадокия (учÕисар - ГÜореМе 
- юрГюП - зелве - ПаØабаа)

закуска. По желание и срещу 
допълнително заплащане 
полет с балон над Кападокия 
(мероприятието се провежда 
рано сутринта около 05.30 ч. В 
цената е включен трансфер, 
лека закуска, шампанско, 
застраховка и сертификат. 
Кападокия е смятана за най - 
впечатляващото и вълнуващо 
място за полет с балон). 
Начало на туристическата 
програма, включена в пакетната 
цена с местен екскурзовод. 

Отпътуване към град учхисар с неговата цитадела, 
от върха на която човешкият поглед може да обхване 
цялото вълшебство на околния пейзаж. Посещение на 
долината Гüореме (UNESCO), изпъстрена с характерните 
за цяла Кападокия скални пирамиди и богато украсени 
със стенописи няколко църкви, издълбани в скалите от 
първите християни, установили се в района по време на 
Римската империя - църквата с ябълката, църквата 
Света Варвара, Каранлък Килисе (Тъмната църква) 
и др. Следва разглеждане на юргюп - едно от най - 
старите селища в района, известно с винарството си и с 
традициите си в ръчното тъкане на килими. Преминаване 
през емблематичната местност зелве - с три долини и с 
няколкото селища от жилища в скалните комини, в които 
също са живели ранни християни, намерили тук убежище 
от гоненията на римските войници, а според преданията, 
преди тях те са били обитавани от добри духове. 
Програмата продължава с Пашабаа - район със скални 
пирамиди сред лозови масиви, известен в миналото като 
Долината на монасите. Връщане в хотела. вечеря. По 
желание и срещу допълнително заплащане посещение на 
представление с ориенталски танци. нощувка.

5 ден
кайМаклЪ - кония

закуска. Посещение на подземния град каймаклъ - най - 
големия в Кападокия, възникнал вероятно в края на второто 
хилядолетие преди новата ера. Той достига до около 80 
м дълбочина и е съставен от вкопани във вулканичните 
скали жилищни и обществени помещения на няколко нива 
свързани с тунели. Отпътуване към анадолското плато и 
към град кония - религиозното сърце на страната, чиято 
история започва преди около четири хилядолетия, когато 
древните хeти основават на това място селище и го 
наричат Kuwanna и който преживява интензивно развитие 
през XII и XIII в. по време на Селджукския султанат. 
Обиколка на града с местен екскурзовод - Мавзолеят на 
Мевляна Руми - основател на ордена Мевлевие /ордена 
на въртящите се дервиши/, Джамията Аллаедин и 
Медресето. Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

6 ден
кония - акØекир - бурса

закуска. Отпътуване за бурса и попътна спирка в акшекир 
с посещение на гроба на шегаджията Настридин 
Ходжа, превърнал се в легенда в целия мюсюлмански 
свят. Пристигане късния следобед в бурса и начало на 
туристическата програма в града, известен с минералните 
си извори и с културните си забележителности, който е 
крайна западна точка от прочутия “Път на коприната” - 
Голямата джамия, Коза Хан. Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

7 ден
бурса - софия

закуска. Освобождаване на хотела. Туристическата 
програма в бурса продължава с посещение на 
Çелената джамия и Мавзолей. Отпътуване за българия с 
прекосяване на Мраморно море с ферибот. Пристигане в 
софия късно вечерта.

Цена на турист в двойна стая:  635 лв.
Пакетната Цена включва:

транспорт с автобус
6 нощувки със закуски и 5 вечери,  от които: 
1 - в Истанбул в хотел 3*, 1 - в Анкара в хотел 3*, 
2 - в Кападокия в хотел 4*,  1 - в Кония в хотел 3* и 
1 - в Бурса в хотел 3*
туристическа програма с местни екскурзоводи
фериботни такси
водач от агенцията
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35.

намаление за: 
за дете до 12 г. с двама възрастни в стая - 100 лв.

3-ти възрастен - 36 лв.
доплащане за: 

медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR 
- 7 лв., над 65 г. - 10.50 лв., над 70 г. - 14 лв.

единична стая - 145 лв. 
представление с ориенталски танци - 35 EUR 
шоу на “Въртящите се дервиши” - 30 EUR 

Забележка: мероприятията са при минимум 20 туристи

летене с балон над Кападокия - 150 EUR

вЪлØебствата на древна каПадокия - Приказното сЪрЦе на турЦия

софия - одрин - истанбул - анкара - учÕисар - ГÜореМе - юрГюП - зелве - ПаØабаа - кайМаклЪ - 
кония - акØекир - бурса - софия
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6 дни / 5 нощувки

5 закуски, 3 вечери

дата на трЪГване
от 19 май до 24 май

1 ден 
Габрово - севлиево - софия 
- Пловдив - Õасково - одрин - 
истанбул

Отпътуване от Габрово в 04.00 ч., 
от севлиево в 04.30 ч., от софия в 
07.00 ч. от пл. “Ал. Невски”, от 
Пазарджик в 08.30 ч., от Пловдив 
в 09.00 ч. за истанбул. Кратък 
престой в одрин с посещение на 
българската църква Св. Георги и 
джамията Селемие. Пристигане 
в Истанбул и настаняване в хотел. 
нощувка. 

2 ден 
истанбул - анкара 

закуска. Отпътуване за анкара. 
Пристигане и начало на 
туристическата програма с 

обиколка на града с местен 
екскурзовод, включваща 
Мавзолея на Ататюрк (“баща 
на турците”), Националния 
площад с конната статуя 
на Ататюрк. Възможност 
за разглеждане на Музея на 
Анадолските цивилизации, в 
който се съхранява уникална по 
рода си колекция от експонати 
от палеолита и неолита, както 
и находки, свързани с хетите, 
с фригийците и с римската 
цивилизация. Настаняване в 
хотел в турската столица. вечеря. 
нощувка.

3 ден  
анкара - каПадокия 
(кайМаклЪ) 

закуска. Отпътуване за 
кападокия. По пътя фотопауза 
на Соленото езеро (Тузгьол), 
разположено на 905 м надморска 
височина и втора фотопауза 
на живописния каньон Ихлара. 
Пристигане и посещение с 
местен екскурзовод на подземния 
град каймаклъ - най - големия в 
Кападокия, възникнал вероятно 
в края на второто хилядолетие 
преди новата ера. Той достига до 
около 80 м дълбочина и е съставен 
от вкопани във вулканичните 
скали жилищни и обществени 
помещения на няколко нива 
свързани с тунели. Настаняване 
в хотел в района. вечеря. По 
желание и срещу допълнително 
заплащане посещение на шоу на 
“Въртящите се дервиши”. нощувка.

4 ден 
каПадокия (аванос - зелве 
- ПаØабаа - юрГюП - ГÜореМе - 
учÕисар)

закуска. По желание и срещу 
допълнително заплащане 
полет с балон над Кападокия 
(мероприятието се провежда 
рано сутринта около 05.30 ч. В 
цената е включен трансфер, 
лека закуска, шампанско, 
застраховка и сертификат. 
Кападокия е смятана за 
най - впечатляващото и 
вълнуващо място за полет с 

балон). Начало на туристическата програма, включена 
в пакетната цена с местен екскурзовод. Разглеждане на 
произведения на местни грънчари в аванос /наричан 
в древността Венеса/, изработени по традиционен 
начин, запазен още от времето на хeтите. Посещение 
на емблематичната местност зелве - с три долини и с 
няколкото селища от жилища в скалните комини, в които 
също са живели ранни християни, намерили тук убежище 
от гоненията на римските войници, а според преданията 
преди тях те са били обитавани от добри духове. 
Програмата продължава с Пашабаа - район със скални 
пирамиди сред лозови масиви, известен в миналото като 
Долината на монасите. Следва разглеждане на юргюп 
- едно от най - старите селища в района, известно с 
винарството си и с традициите си в ръчното тъкане на 
килими. Посещение на долината на Гüореме (UNESCO), 
изпъстрена с характерните за цяла Кападокия скални 
пирамиди и богато украсени със стенописи няколко 
църкви, издълбани в скалите от първите християни, 
установили се в района по време на Римската империя - 
църквата с ябълката, църквата Св. Варвара, Каранлък 
Килисе (Тъмната църква) и др. Отпътуване към град 
учхисар с неговата цитадела, от върха на която човешкият 
поглед може да обхване цялото вълшебство на околния 
пейзаж. Връщане в хотела. вечеря. По желание и срещу 
допълнително заплащане посещение на представление с 
ориенталски танци. нощувка.

5 ден 
каПадокия - истанбул

закуска. Отпътуване за истанбул. Пристигане и 
настаняване в хотел. нощувка. 

6 ден 
истанбул - софия - севлиево - Габрово

закуска. Начало на панорамна автобусна обиколка на 
Истанбул с местен екскурзовод - Синята джамия 
(отвън), византийската базилика Св. София (отвън), 
египетския пазар, моста Галата, кулата Галата, 
двореца Долмахбахче (отвън). В 13.00 ч. отпътуване за 
българия. Пристигане около полунощ.

Цена на турист в двойна стая: 520 лв.
Пакетната Цена включва:

транспорт с автобус 
5 нощувки със закуски и 3 вечери, от които: 
2 - в Истанбул в хотел 3*, 1 - в Анкара в хотел 3*, 
2 - в Кападокия в хотел 4*  
туристическа програма с местни екскурзоводи 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 40.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възр. в стая - 90 лв. 

3-ти възрастен - 20 лв.
доплащания за: 

медицинска застраховка с покритие 5 000 EUR 
- 6 лв., над 65 г. - 9 лв., над 70 г. - 12 лв.

единична стая - 115 лв. 
представление с ориенталски танци - 35 EUR 
шоу на “Въртящите се дервиши” - 30 EUR 

Забележка: мероприятията са при минимум 20 туристи

летене с балон над Кападокия - 150 EUR
забележка: тръгването от други селища на България се 

осъществява при мин. записани 20 тур. и с доплащане ~45 лв.

каПадокия - сПоМен за анадолските ЦивилизаЦии

Габрово - севлиево - софия - каПитан андреево - одрин - истанбул - анкара - кайМаклЪ - аванос - 
зелве - ПаØабаа - юрГюП - ГÜореМе - учÕисар - истанбул - софия - севлиево - Габрово
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9 дни / 8 нощувки

8 закуски

дата на трЪГване
от 02 август до 10 август

1 ден 
софия - берлин 

Отпътуване от летище софия в  
06.10 ч. с полет на BULGARIA AIR. 
Кацане в берлин в 07.30 ч. Трансфер 
и начало на туристическата 
обиколка в берлин - град на вече 
несъществуващата “Берлинска 
стена” и на внушителната 
Бранденбургска врата. Разглеждане 
на историческия център със 
сградата на Райхстага, красивите 
площади Æендарменмаркт и 
Александерплац. Свободно време 
за разходка. Настаняване в хотел. 
нощувка. 

2 ден 
берлин

закуска. Свободно време за 
посещение на острова на музеите 
или разходка с лодка по р. 
Øпрее. Островът на музеите 
е остров на р. Øпрее, на който 
се намират пет световноизвестни 
музея, съхраняващи богати 
колекции от исторически 
артефакти и произведения на 
изкуството от различни епохи. 
Несъмнено най - известният музей 
е Пергамон музеум, където се 
съхранява една от най - богатите 
колекции, свързани с изкуството 
на Античността. А тези, които 
искат просто да се насладят на 
атмосферата на града и да вкусят 
от неповторимия му чар, могат да 
се качат на корабче по водите 
на р. Øпрее, да се разходят под 
липите на булевард Унтер ден 
Линден или да опитат халба или 
две берлинско пиво, гарнирано 
с вкусен шницел или наденички. 
Връщане в хотела. нощувка.

3 ден 
берлин - ПотсдаМ - дрезден 

закуска. Отпътуване за Потсдам. 
Туристическа програма, която 
включва сградата на Старото 

ЧЕХИЯ

ГЕРМАНИЯ

Прага

Дрезден
Лайпциг

БерлинПотсдам

Требон
Ческе Будейовице

Ческе Крумлов

Конопище
Индрихув 

Храдец

Зноймо

СЛ
ОВ

АК
ИЯ

Братислава

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 дворецът 
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 имена на века. Фридрих 
обичал да беседва с приятеля си 
Волтер, разхождайки се в градините 
на двореца. Продължаване за 
дрезден. Настаняване в хотел. 
нощувка.

4 ден 
дрезден

закуска. Начало на обиколка 
в историческата столица на 
провинция Саксония. 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, 
Çемперовата 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 част 
от своето великолепие. През 
свободното време може да се 
посети галерията Цвингер - една 
от най - богатите художествени 
галерии в света, съдържаща богата 
колекция от картини на Рафаело, 
Тициан, Рубенс, Ван Дайк, Дюрер и 
др. нощувка.

5 ден 
дрезден - лайПЦиГ - дрезден

закуска. Свободно време или 
еднодневна екскурзия до лайпциг 
- 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, главният 
площад, сградата на старото 
Кметство, църквата Св. Тома, в 
която капел майстор е бил самият 
Йохан Себастиан Бах и в която днес 
се намират тленните останки на 

великия композитор. Връщане в хотела. нощувка.
6 ден 
дрезден - ПраГа - коноПище - ческе будейовиЦе

закуска. Отпътуване за Прага. Пристигане и начало на 
туристическа програма: Старе место със Староместки 
намести - сърцето на Стария град, сградата на 
Кметството с внушителната кула и астрономическия 
часовник Орлой, привличащ с появата на апостолите 
на всеки час, улица Селетна, Карлов мост - един от 
символите на Прага, свързващ историческите квартали 
Старе место и Мала страна с Малострански 
намести, Старият Кралски Дворец, Катедралата 
Св. Вит с кулата и параклиса, посветен на Св. 
Вацлав - светеца - патрон на Прага, Çлатната уличка - 
“Магическият град”. Кратко свободно време и отпътуване 
към прочутия замък на ерцхерцог Франц Фердинанд - 
Конопище, където ще се насладите на пищния интериор 
и ще видите богатата оръжейна и ловна колекция на 
херцога. Продължаване за южна Бохемия и градчето 
ческе будейовице, разположено в центъра на р. Вълтава. 
Настаняване в хотел. нощувка.

7 ден 
ческе будейовиЦе - чески круМлов - двореЦЪт 
Õлубока 

закуска. Отпътуване за чески крумлов - едно от най - 
красивите градчета в Чехия. Градът е известен със 
своята добре запазена стара част, където могат да се 
видят сгради от различни епохи, в различни стилове. 
Красивият стар град е доминиран от внушителния силует 
на втория по големина дворец в страната. Посещение 
на Стария град и свободно време. Денят продължава с 
посещение на една от перлите на Þжна Чехия - замъкът 
Хлубока. Построен като крепост още през XIII в., дворецът 
Хлубока се променя постепенно през вековете, за да се 
превърне през XVIII в. в един от най - пищните барокови 
дворци в Чехия, а може да се каже и в цяла Централна 
Европа. Освен с пищния си наподобяващ замъка Уиндзор 
екстериор, дворецът Хлубока пленява туристите и с 
богатата си интериорна декорация. Връщане в ческе 
будейовице. Свободно време за разходка в центъра на 
града. нощувка.

8 ден 
ческе будейовиЦе - требон - индриÕув ÕрадеЦ - 
знойМо - братислава 

закуска. В този последен ден на Чешка територия ще имате 
възможност да се насладите на още много прекрасни 
пейзажи и три не толкова известни, но очарователни 
града. Ще видите китния требон с неговата запазена 
стара архитектура, индрихув Õрадец с третия по големина 
дворец в Чехия и прекрасните му барокови църкви и един 
от най - значимите градове в Þжна Моравия - зноймо. Ще 
имате достатъчно свободно време, за да се полюбувате 
на красивите кътчета, които програмата предлага, да се 
разходите по калдъръмените улички на трите градчета 
и да вкусите с наслада някои от местните специалитети 
в компанията на студено чешко пиво. Отпътуване за 
братислава и кратка разходка в историческия център на 
града. Настаняване в хотел. нощувка. 

9 ден
братислава - софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия 
около 23.00 ч.  

крайна Цена с включени летищни такси

02 август 1245 лв.
отстъпка 80 лв. за записвания до 08.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Берлин
летищни такси
транспорт с автобус 
8 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 2 - в Берлин, 
3 - в Дрезден, 2 - Чешки Будейовице, 1 - Братислава
туристическа програма 
водач от агенцията
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възр. тройна стая - 100 лв.

доплащания за:
единична стая - 295 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 13 лв., над 65 г. - 19.50 лв., над 70 г. - 26 лв

екскурзията до Лайпциг - 30 EUR при мин. 20 тур. 
(цената включва транспорт, туристическа програма, 

входните такси се заплащат отделно).

най - доброто от саксония и южна боÕеМия
софия - берлин - ПотсдаМ - дрезден - лайПЦиГ - ПраГа - коноПище - чеØки будейовиЦе - чеØки круМлов - 

Õлубока - требон - индриÕув ÕрадеЦ - знойМо - братислава - софия
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7 дни / 6 нощувки

6 закуски

дата на трЪГване
от 28 юли до 03 август

1 ден
софия - франкфурт

Полет в 16.00 ч София - франкфурт с 
BULGARIA AIR. Кацане в 17.30 ч. 
Трансфер и настаняване в хотел. 
Вечерта присъединяване към 
основната група. нощувка.

2 ден
франкфурт - кобленЦ - кÜолн

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 кüолн 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”. Някога тук 
се е издигала величествената статуя 
на Вилхем I. Пристигане в най - 
големия град в района на Рейн. 
Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден
кÜолн - долината на река рейн - 
ÕайделберГ

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 
една 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
Õайделберг, известен с най - стария
университет в Германия. 
Настаняване в хотел в района.
нощувка.

4 ден
ÕайдеберГ - боденското езеро

закуска. Обиколката на Õайделберг 
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. Посещение 
на селището констанц и неговата 
готическа катедрала и Майнау 
- “Островът на цветята” със своите 
прекрасни градини и колекция от 
пеперуди. Настаняване в хотел в 
района. нощувка.

5 ден
баварските заМЪЦи

закуска. Отпътуване за най - известните замъци на 
Бавария. Посещение на замъка нойшванщайн - едно 
изключително стойностно, фантастично и романтично 
сътворение в неоготически стил, построено през1886 г.
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 
Õоеншвангау (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. Настаняване в хотел 
в района. нощувка.

6 ден
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.

7 ден
софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия
след 22.00 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

28 юли 1145 лв.
отстъпка 50 лв. за записвания до 02.02.2016 г. 

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Франкфурт на BULGARIA AIR
летищни такси
1 брой регистриран багаж до 23 кг
транспорт с автобус 
6 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
 1 - във Франкфут, 1 - в Кьолн, 1 - в Хайделберг, 
1 - в района на Боденско езеро, 1 - в района на 
Баварските замъци и 1 - в Любляна/околности 
туристическа програма на български език
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 10.
Забележка: самолетният вариант се осъществява само при 
провеждане на автобусната програма.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в тройна стая - 90 лв.

3-ти възрастен - 30 лв.
доплащане за: 

единична стая - 210 лв.
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 

- 10 лв., над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв.
корабче по р. Рейн - ~16.00 EUR за група от мин. 20 тур.

долината на р. рейн и баварските заМЪЦи

софия - франкфурт - кобленЦ - кÜолн - долината на река рейн -  ÕайделберГ - боденско езеро - 
баварските заМЪЦи - блед - любляна - софия 

ГЕРМАНИЯ

СЛОВЕНИЯ

Кьолн

Блед

Франкфурт

Хайделберг

Линдерхоф
Констанц

Боденско езеро
Нойшванщайн

р. Рейн
Кобленц

Любляна
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11 дни 
8 нощувки в хотели, 

2 в каюта

8 закуски 

екскурзия със самолет и автобус

дати на трЪГване
от 20 юли до 30 юли

от 15 август до 25 август

1 ден 
софия - коПенÕаГен

Редовен полет на AUSTRIAN AIRLINES 
в 13.40 ч. София - копенхаген през 
Виена. Кацане в копенхаген в  
19.20 ч. Трансфер и настаняване  
в хотел. нощувка.

2 ден 
коПенÕаГен - МалМÜо

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 Малмüо, 
преминавайки по моста “чудо” с 
дължина 16 км, свързващ Дания и 
Øвеция. Пристигане и настаняване в 
хотел в Малмüо. нощувка.

3 ден 
МалМÜо - Гренна - стокÕолМ

закуска. Разглеждане на града -
музей Малмüо - 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 
стокÕолМ - ферибот - Õелзинки

закуска. Туристическа програма
в стокхолм - старата част на
града, Музеят Ваза, съхранил
възстановен кораб и Скансен - 
най - големия етнографски музей 
на открито в Øвеция. 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 
Õелзинки - ферибот - стокÕолМ

Пристигане във финландската 
столица Õелзинки, чиито жители 
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 и Руската православна 
катедрала. Свободно време. В 17.00 
ч. отпътуване с ферибот обратно за 
Øвеция. нощувка на кораба във 
външна каюта с прозорец.

6 ден 
стокÕолМ - осло

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 зÜоГне фиорд - берГен

закуска /сух пакет/. Рано сутринта 
отпътуване с автобус за вълнуваща 
еднодневна екскурзия до зüогне 
фиорд /включена в пакетната 
цена/- най - дългият 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 - ГÜотеборГ 

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 Øвеция - 
Гüотеборг. Настаняване в хотел. нощувка.

10 ден 
ГÜотеборГ - ферибот - ÕелзинГÜор -
кронборГ - коПенÕаГен

закуска. Разглеждане на забележителностите на 
Гüотеборг, наричан “Врата към Северна Европа”. 
Особено очарование му придават многото канали, 
паркове и цветни градини. Отпътуване за шведския 
град Õелзингборг - модерен град с древна история. 
Символът на града е високата кула Кернан /XI в./, един 
от най - важните средновековни паметници в Øвеция, с 
чудесна гледка към цялата местност. Кратка туристическа 
програма и преминаване с ферибот на датска територия 
при Õелзингüор. 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 
коПенÕаГен - софия

закуска. Туристическа програма в датската столица - 
“Малката русалка”, мълчаливо приседнала, сякаш 
току-що излязла от приказката на Ханс Кристиан 
Андерсен, фонтанът Гефион, Кралският дворец, 
Националния музей, двореца Кристиансборг, приютил 
Датския парламент, Старата фондова борса, 
Кралския театър. Трансфер хотел - летище. Следобед 
редовен полет на AUSTRIAN AIRLINE в 17.45 ч. копенхаген - 
софия през Виена. Кацане на летище софия в 22.55 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

20 юли и 15 август 2585 лв.
отстъпка 120 лв. за записвания до 19.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Копенхаген - София на 
AUSTRIAN AIRLINES
летищни такси
8 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в Малмьо/околности, 1 - в Стокхолм,  2 - в околностите 
на Осло, 1 - в района на Берген, 1 - в Гьотеборг/
околности, 2 - в Копенхаген
2 нощувки 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 
според програмата
екскурзията с автобус и ферибот до Зьогне фиорд
трансфер летище - хотел - летище
туристическа програма на български език
водач от агенцията
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 8. 
Забележка: самолетният вариант се осъществява само 
при провеждане на автобусната програма.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възр. в тройна стая - 100 лв.

доплащане за: 
единична стая - 620 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 17 лв., над 65 г. - 25.50 лв., над 70 г. - 34 лв.

ползване на каюта за 2-ма - 175 лв. на тур. общо в 2-те посоки

МаГията на севера: стокÕолМ - Õелзинки - осло - коПенÕаГен
софия - самолет - коПенÕаГен - автобус - МалМÜо - Гренна - стокÕолМ - ферибот TALLINK SILJA LINE - Õелзинки - ферибот TALLINK 

SILJA LINE - стокÕолМ - осло - автобус и ферибот - зÜоГне фиорд - берГен - осло - ГÜотеборГ - ÕелзинГборГ - ферибот - ÕелзинГÜор - 
кронборГ - коПенÕаГен - самолет - софия

НОРВЕГИЯ

ДАНИЯ

ШВЕЦИЯ

ФИНЛАНДИЯ
Зьогне фиорд

Гренна
Гьотеборг

Хелзингборг
МалмьоКопенхаген

Хелзингьор

ОслоБерген Стокхолм
Хелзинки
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комбинирана екскурзия със самолет и автобус
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8 дни / 7 нощувки

7 закуски

дата на трЪГване
от 04 юли до 11 юли

1 ден
софия - осло сандерфиорд 
торП - Гейло - ÕарданГерфиорд

Сборно време на летище София, 
Терминал 1 и отпътуване в 06.05 ч. 
с полет за осло сандерфиорд 
торп. Кацане в 08.25 ч. Отпътуване с 
автобус в посока Õардангерфиорд 
с попътна спирка в един от най - 
старите и най - реномирани ски 
курорти в страната - Гейло. Оттук до 
следващата спирка, пътят минава 
през една от най - впечатляващите 
области на Норвегия - парка 
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. След 
посещението на водопада следва 
отпътуване към бреговете на фиорда 
Õардангер. Настаняване в хотел в 
района. нощувка.

2 ден
ÕарданГерфиорд - берГен

закуска. Отпътуване в посока 
берген. Пътят минава през най - 
дългия висящ мост в Норвегия, а оттам 
през живописна местност, която 
следва водите на Õардангерфиорд. 
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) - 
белестранд

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 
- зüогнефиорд. 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 човек, посетил 
фиорда. Корабчето акостира 
в района в 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 
своите пътници 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 
белестранд - курорт, разположен 
на бреговете на най - дългия и 
най - дълбок фиорд в Норвегия. 
Настаняване в хотел. нощувка.

4 ден
белестранд - ледникЪт бриксдал - 
ГайранГерфиорд

закуска. Отпътуване на север в посока Гайрангерфиорд. 
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. Продължаване към 
Гайрангер и настаняване в района на фиорда. нощувка.

5 ден
ГайранГер - олесун (1.5 час круиз по фиорда)

закуска. 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 1000 м.  
По склоновете на тези скални колоси пък 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 - лилеÕаМер

закуска. Отпътуване в посока лилехамер. Настаняване в 
хотел в бившата олимпийска столица. Свободно време за 
почивка и разходка. нощувка.

7 ден
лилеÕаМер - осло

закуска и отпътуване към осло. Пристигане и начало на 
обиколка на норвежката столица, 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. Паркът е известен 
най - вече с поместените над 220 скулптури, които са 
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, а 
също и с многото си музеи. Възможност за посещение 
на музеите Фрам, Контики и Музея на викингите. 
Настаняване в хотел. нощувка.

8 ден
осло сандерфиорд торП - софия

закуска-сух пакет. Трансфер до летище осло 
сандерфиорд торп. Полет в 08.55 ч. за софия. Кацане в 
13.05 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

04 юли 2175 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 29.02.2016 г. 

Пакетната Цена включва:
самолетен билет на WIZZ AIR
летищни такси
7 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
 1 - в Хардангерфиорд, 1 - в района на Берген, 
1 - в Белестранд, 1 - Гайрангерфиорд, 1 - в Олесун, 
1 - в Лилехамер, 1 - в Осло/околности 
билет за круиз по водите на Зьогнефиорд
билет за круиз по водите на Гайрангерфиорд 
транспорт с автобуст по време на тур. обиколка
туристическа програма на български език
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 25.

доплащане за: 
единична стая - 485 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 10 лв., над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв.

1 брой чекиран багаж до 23 кг - 63 лв. в посока
/изисква се резервация и плащане преди отпътуване/ 
при недостигнат мин. брой от 25 туристи и при 

записани не по - малко от 20 тур. - 95 лв.
билет за влака Флам експрес - 95 лв. 

двупосочен билет за железницата Фльойбанен до връх 
Флойен - 25.00 лв. /за билетите се изисква резервация и 

плащане преди отпътуване/

Прелестите на норвеГия - незабравиМо ПЪтуване сред норвежките фиорди

софия - осло сандерфиорд торП - Гейло - ÕарданГерфиорд - берГен - ГудванГен - зÜоГнефиорд - флаМ - белестранд - 
бриксдалбреен - ГайранГерфиорд - олесун - лилеÕаМер - осло - осло сандерфиорд торП - софия

Берген

НОРВЕГИЯ

Олесун

Осло

Гейло

ЛилехамерЗьогнефиорд

Белестранд
Бриксдалбреен

Гайрангерфиорд

Харденгерфиорд
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7 дни / 6 нощувки

6 закуски / 4 вечери

дати на трЪГване
от 13 юни до 19 юни

от 05 септември до 11 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 с лавандула и 
трюфели, той е символ и на добра 
кухня - чесново писту, маслен 
рататуй, рибен буилябез или 
фреш от изстискан лимон. И да не 
забравим богатата колекция от 
вина - класическо Кот дьо Лон, 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 09.20 ч. с полет на 
BULGARIA AIR от аерогара софия 
за Милано. Кацане на летище 
Малпенса в 10.30 ч. Продължаване 
за италия. Пристигане вечерта 
и разходка из сан ремо - 
световноизвестния фестивален град. 
Настаняване в хотел на лигурска 
ривиера. 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. 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 
авинÜон - оранж - Пон дÜо Гар

закуска. Свободно време или по 
желание еднодневна екскурзия 
до авинüон и оранж, градовете, 
попадащи във френската провинция 
Прованс. Отпътуване за авинüон, 
известен като “втори Рим”, града 
с най - красивия и най - големия 
архитектурен готически ансамбъл, 
състоящ се от Папския дворец, 
Катедралата и моста Св. Бенезе 
(UNESCO). Продължаване за оранж, 
града, разположен в долината 
на р. Рона, известен с античния 
амфитеатър и вината си, които се 
произвеждат във френския винарски 
център Øантьоф-дю-Пап. Възможност 
за дегустация на прочутите френски 
вина. Попътна спирка за снимки 
на известния и единствен останал 
невредим вече 2000 г. римски 
акведукт 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, града, 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 столицата на областта 
ломбардия. Пристигане в Милано и кратка обиколка на 
града, включваща Кастело Сфорцеско, прочутата 
Миланска опера, Галерията Виторио Емануеле и 
Катедралата. Трансфер до летище Малпенса в Милано. 
Излитане с полет на BULGARIA AIR в 15.20 ч. Кацане на 
летище софия в 18.40 ч. 

крайни Цени с включени летищни такси

13 юни 1325 лв.

05 септември 1295 лв.
отстъпка 50 лв. за записвания до 03.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR
летищни такси  
6 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - на Лигурска ривиера, 4 - в района на Монпелие/
околности, 1 - в Торино
4 вечери 
транспорт с автобус по време на тур. обиколка
туристическа програма - посещение на Сан Ремо, 
Арл, Монпелие, Ним, Екс ан Прованс, Торино, Милано
водач от агенцията
градска такса в предвидените хотели
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 143 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена. 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възр. в стая - 130 лв.

доплащания за:
единична стая - 295 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR - 
10 лв. над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв.

посещение на винарска изба и дегустация - 12 EUR
екскурзии до Авиньон и Оранж - 40 EUR, 

до Каркасон и Нарбон - 45 EUR 
Забележка: допълнителните екскурзии са при мин. 

15 тур. и включват организиран транспорт с 
автобус и водач, входните музейни такси се 

заплащат отделно.

Прованс - По ПЪтя на риМляните и Õубавото вино

Aвиньон

Оранж

Aрл

Ним

МонпелиеНарбон

Каркасон

ИТАЛИЯ

ФРАНЦИЯ
Милано

Неапол

софия - Милано - сан реМо - екс ан Прованс - арл - МонПелие - ниМ - авинÜон - 
оранж - Пон дÜо Гар - каркасон - нарбон - торино - Милано - софия
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Продължаване за сен Мало - град-музей, корсарско 
пристанище, заобиколено от мощни фортификационни 
съоръжения, родно място на Øатобриан - 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. 
Настаняване в хотел. 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 Æермен де Пре, 
Градините Тюйлери, площад Конкорд, Инвалидите, 
Марсово поле, Айфеловата кула, Трокадеро, 
Триумфалната арка, Øан-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, 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 ÞНЕСКО за световно културно наследство. 
Свободно време за посещение според вашите интересите: 
Дома на Инвалидите, музея Роден, Д‘Орсе, Лувър, 
разходка из Люксембургската градина и Латинския 
квартал. нощувка.

8 ден брюксел
закуска. Отпътуване за брюксел. Пристигане и 
разглеждане на града: Гран Плас (UNESCO) - централния 
площад с елегантната сграда на Кметството, 
статуята на Манекена Пис, Катедралата. 
Настаняване в хотел. нощувка.

9 ден брюксел - софия
закуска - сух пакет. Трансфер до летище Брюксел за полет 
с BULGARIA AIR в 08.50 ч., кацане на летище софия в 12.25 ч. 

крайни Цени с включени летищни такси

19 юни 1525 лв.

11 септември 1495 лв.
отстъпка 60 лв. за записвания до 05.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Милано - Брюксел - София 
на BULGARIA AIR 
летищни такси
транспорт с автобус по време на тур. обиколка 
8 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 1 - в Торино, 
1 - в района на Тур, 1 - в Лион, 1 - в района на Рен, 
1 - в района на Сен Мало, 2 - в Париж, 1 - в Брюксел
туристическа програма в определените градове и 
обекти по маршрута водач от агенцията 
градска такса в предвидените хотели
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в тройна стая - 100 лв.

доплащания за:
 единична стая - 395 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 10 лв., над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв.

град във Франция. Разходка из 
центъра на града: площад Белкур, 
площад де Теро с фонтана, 
Старият град с квартал Сен Æан. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

3 ден заМЪЦите По лоара - тур
“Всяка стúпка по таçи çеìя на 
сúçиданието поçволява свежо 
раçкриване на една картина, 
÷иято раìка е река или 
спокоен вир....”  
Оноре дьо Балçак
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 Øамбор (UNESCO) - 
огромен архитектурен комплекс 
в Кралската долина, истинският 
Версай по време на Франсоа I 
и Øенонсо (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 си 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, 
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 - сен МиØел - 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. 

9 дни / 8 нощувки

8 закуски

дати на трЪГване
от 19 юни до 27 юни

от 11 септември до 19 септември

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 13.20 ч. с полет на 
BULGARIA AIR от аерогара София 
за Милано. Кацане на летище 
Малпенса в Милано в 14.30 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, 
историческия 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 

заМЪЦите По лоара и Полуостров бретан с Мон сен Мало и сен МиØел

Париж

Брюксел

ШамборТур
Нант

Рен

Се
н М

ал
о

Се
н М

иш
ел

Шенансо

ФРАНЦИЯ

БЕЛГИЯ

софия - Милано - торино - лион - заМЪЦите По лоара - тур - нант - рен - сен Мало - 
Мон сен МиØел - рен - Париж - брюксел - софия 
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норМандия и бретан, заМЪЦи, Галет, сайдер, каМаМбер и солен караМел...

софия - Париж - заМЪЦите По лоара - тур - нант - ван - жослен - рен - сен Мало - 
сен МиØел - динан - витре - фужер - руан - Париж - софия

7 дни / 6 нощувки

6 закуски

датA на трЪГване
от 25 юли до 31 юли

1 ден 
софия - Париж
Излитане в 07.20 ч. с полет на 
BULGARIA AIR от аерогара София 
за Париж. Кацане на летище Øарл 
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 Æермен де Пре, 
Градините Тюйлери, площад 
Конкорд, Инвалидите, Марсово 
поле, Айфеловата кула, Трокадеро, 
Триумфалната арка, Øан-з-Елизе, 
Елисейския дворец, Мадлената, 
Операта Гарние, площад Вандом. 
Настаняване в хотел. По желание 
вечерна разходка с корабче по 
Сена, чиито брегове в Париж са 
обявени от ÞНЕСКО 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 Øамбор (UNESCO) - 

огромен архитектурен комплекс 
в Кралската долина, истинския 
Версай по време на Франсоа I и 
Øенонсо (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 МиØел - динан - рен
закуска. Отпътуване за сен Мало - град музей, корсарско 
пристанище, заобиколено от мощни фортификационни 
съоръжения, родно място на Øатобриан - 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. Следваща спирка 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. Връщане в хотела. нощувка.

6 ден 
рен - витре - фужер - 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. Çамъкът 
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 Øарл де Гол за 
полет с BULGARIA AIR в 10.20 ч., кацане в софия в 14.05 ч.  

крайна Цена с включени летищни такси

25 юли 1465 лв.
Пакетната Цена включва:

самолетен билет на BULGARIA AIR
летищни такси  
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
транспорт с автобус по време на тур. обиколка
туристическа програма
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR
водач от агенцията
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30.

доплащания за:
единична стая - 365 лв.

градска такса в предвидените хотели от 0.85 EUR 
до 1.60 EUR на турист на ден (заплаща се директно на 

рецепцията на хотела)
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корсика и сардиния - френска изисканост и италианска ПЪстрота

8 дни 
6 нощувки в хотели

1 - на ферибот в каюта

6 закуски 

дати на трЪГване
от 18 май до 25 май

от 11 септември до 18 септември

1 ден 
софия - болоня 

Полет на WIZZ AIR от софия за Болоня 
в 19.10 ч. Кацане в болоня в 20.05 ч. 
Трансфер и настаняване в хотел. 
нощувка.

2 ден 
болоня - ливорно
 
закуска. Свободно време за 
индивидуално разглеждане на 
града. Изчакване на групата в 
хотела 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 или сух пакет. 
Рано сутринта отпътуване с 
ферибот 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, старото 
пристанище, Губернаторския 
дворец (отвън). Настаняване в хотел  
в района. нощувка. 

4 ден калви - аячо - бонифачо
 
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 бонифачо. 
Града е разделен на две: Стар и 
Горен град, разположени на нос 
с изглед към Средиземно море. 
Настаняване в хотел. нощувка.

5 ден 
бонифачо - санта тереза 
Галура - теМПио Паусания
 
 закуска. бонифачо е 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. 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. Отпътуване с 
ферибот от пристанище Бонифачо 
за остров сардиния. Акостиране 
на Санта Тереза Галура. 
Пристигане в темпио Паусания, 
град, разположен в сърцето на 
историческата област Галура, 
в подножието на планината 
Лимбара. Настаняване в хотел. 
нощувка. 

6 ден 
сасари - алГеро

закуска. 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 

Cittа 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” със стълбище от 654 стъпала, водещи до скала, 
наречена “Козята стълба”. Връщане в хотела. нощувка.

7 ден 
коста сМералда - Палау - Порто черво - Порто 
ротондо - олбия - 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. Следващата спирка е в самата 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. 
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 20.35 ч. Кацане на аерогара 
софия в 23.20 ч. 

крайни Цени с включени летищни такси

18 май 1480 лв. 
11 септември  1460 лв.
отстъпка 70 лв. за записвания до 24.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет на авиокомпания WIZZ AIR
летищни такси
транспорт с автобус по време на туристическата 
програма
6 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - в Болоня, 1 - в Ливорно/околности, 2 - на остров 
Корсика, 2 - на остров Сардиния
1 нощувка в каюта за 4-ма на ферибота Голфо Аранчи 
- Ливорно
фериботни билети Ливорно - Бастия
фериботни билети Бонифачо - Санта Тереза
трансфер от летището на Болоня до хотела в Болоня 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 6.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възр. в тройна стая - 110 лв.
дете до 12 год. с един възр. в двойна стая - 50 лв.

за 3-ти възрастен - 45 лв.
доплащане за: 

единична стая - 320 лв.
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 

- 10 лв., над 65 год. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв.
1 брой чекиран багаж до 23 кг на тур. - 98 лв. в 2-те посоки
за настаняване на ферибота Голфо Аранчи - Ливорно 

в каюта за 2-ма - 65 лв. на турист
 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
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софия - болоня - ливорно - ферибот - бастия - калви - аячо - бонифачо - ферибот - санта тереза Галура - теМПио Паусания - сасари - 
алГеро - коста сМералда - Палау - Порто черво - Порто ротондо - олбия - Голфо аранчи - ферибот - ливорно - Пистоя - болоня - софия



11 дни / 10 нощувки

10 закуски

дата на трЪГване
от 16 август до 26 август 

1 ден 
софия - Милано
 
Полет с WIZZ AIR до летище Милано 
- бергамо в 12.55 ч. Кацане в 
14.00 ч. Изчакване на групата и 
присъединяване към нея. Отпътуване 
с организиран за групата автобус 
за Милано. Туристическа програма: 
Дуомо - шедьовър на готическата 
архитектура, Галерията Виктор 
Емануел II, Ла Скала. По желание 
посещение на Кастело Сфорцеско. 
Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден
Милано - луГано - 
белиндзона - висП

закуска. Отпътуване за лугано - 
швейцарски град, разположен на 
едноименното езеро с италианско 
очарование с многобройните 
си кафенета, слънчеви площади 
и павирани улички. Разходка из 
aристократичния крайезерен парк, 
Стария град с Катедралата 
 Сан Лоренцо. Продължаване за 
белиндзона - града на замъците и 
столица на 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 Корбаро към 
долината Тичино. Настаняване в 
околностите на висп/сион. нощувка.

3 ден 
ЦерМат - заас фее

закуска. Свободно време. По 
желание срещу допълнително 
заплащане еднодневна екскурзия 
до Матерхорн. Отпътуване с автобус 
за селището теш, откъдето само 
със зъбчата железница може да 
се придвижите до курорта Цермат, 
традиционно швейцарско селище  от 
дървени къщички с малки прозорчета, 
съзиращи красотите на най - 
известният връх в Алпите - Матерхорн 

(4478 м). Оттам по желание можете 
да се изкачите с лифт до Малкия 
Матерхорн (3883 м). Това е едно 
незабравимо преживяване, което 
дава възможност за впечатляваща 
гледка от един от покривите на 
Европа. Връщане в Теш и оттам 
тръгване към курорта заас фее, 
наричан “Перлата на Алпите”, 
ски център в долината Заастал, 
известен с най - голямото  в света 
подземно алпийско метро.  Там 
ще се потопите в море от цветя, 
заобиколени от ледници. Връщане 
в хотела. нощувка.

4 ден
сион - Øато де Øийон - 
МонтрÜо - веве

закуска. Отпътуване за сион 
- столицата на долен Вале, най - 
старият град в Øвейцария. Следва 
посещение на най - впечатляващия 
и най - често снимания замък 
в Øвейцария  Øато де Øийон. 
Продължаване  за Монтрüо - 
перлата на Øвейцарската Ривиера 
и веве - дом на шоколадите, 
седалище  на гиганта Нестле. 
Настаняване в хотел в района на 
Монтрüо/лозана. нощувка.

5 ден
женева - лозана

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 в столицата на 
Олимпийските игри и на кантона Во 
с посещение на Катедралата, 
Øато Сент Мер, стария 
Епископски дворец, църквата Св. 
Франсоа. Фотопауза на замъка 
Уши. По желание посещение на 
Олимпийския музей. нощувка.

6 ден
берн - баленберГ - интерлакен

закуска. Отпътуване за берн 
(UNESCO), емблема на който е 
мечката, свързана с легендата 
 за основаването на града, с 
посещение на Стария град, 
улиците Марктгасе и Крамгасе, 
Кметството, Часовниковата 
кула, Катедралата Св. Винсент, 
дома на Айнщайн, Розовата 
градина, сградата на 
Парламента. Продължаване за 
селището баленберг, известно 
с музея на открито с над 
90 оригинални постройки на 
типични швейцарски къщи. 
Пристигане в интерлакен, 
разположен между най - чистите 
езера Тун и Брийнц. нощувка.

7 ден 
лаутербрунен - трюМелбаÕ 
- юнГфрау - Гринденвал - 
интерлакен

закуска. Свободно време 
за разходка в интерлакен. 
Възможност за екскурзия срещу 
допълнително заплащане (изисква 
се предварителна резервация 
при сключване на договора за 
организирано пътуване), едно 
запомнящо се пътешествие 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). Връщане в хотела. нощувка. 

8 ден 
люЦерн - ЦюриÕ

закуска. Отпътуване за люцерн, малко очарователно 
градче, въплътило представите за Øвейцария 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 Øпойербрюке, с площад Хиршенплац 
и Монумента на Лъва. По желание посещение на 
Ледниковата градина. Продължаване  за Цюрих - сърцето 
на Øвейцария. Туристическа програма: Кейовете, 
Банхофщрасе - считана за една  от най - елегантните улици 
в цяла Европа, гордостта на нейните жители, църквата
Св. Петър с най - големият часовников циферблат в Европа, 
църквата Фраумюнстер с интересни цветни витражи, 
Катедралата Гросмюнстер. нощувка.

9 ден
сен Гален - вадуЦ - инсбрук
 
закуска. Отпътуване за сен Гален с разглеждане  на 
стария градски център, бароковата Катедрала  с кулите 
близнаци, Библиотеката на абатството (UNESCO) и за 
вадуц - столицата на Княжество лихтейнщайн. По желание 
панорамна разходка с влакче. Продължаване за областта 
Тирол и нейната столица инсбрук. Пристигане и начало 
на пешеходната разходка - Стария град, площад Мария 
Терезия, от който се открива незабравима гледка към връх 
Нордкете (2 334 м), Кулата Ùадтурм, която е част от 
сградата на старото Кметство, Голденес Дахл (“Златният 
навес”), Хелблингхаус с интересна фасада в стил рококо, 
Катедралата Свети Якоб, Хофбург, Дворцовата църква 
Хофкирхе с мавзолея на император Максимилиян I. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

10 ден 
инсбрук - долоМитите - кортина д’аМПеЦо - заГреб

закуска. Отпътуване за кортина д’ампецо - най - известния 
италиански курорт в сърцето на зашеметяващите 
доломити, обгръщащи Кортина с “амфитеатър” от скалисти 
зъбери, някои от тях над 3000 м. Продължаване за загреб. 
Пристигане в хърватската столица вечерта. нощувка.
 
11 ден
заГреб - софия

закуска. Отпътуване за българия. Пристигане в софия 
вечерта след 22.00 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

16 август 1570 лв.
отстъпка 80 лв. за записвания до 30.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Милано
летищни такси
1 брой чекиран багаж до 23 кг и 1 брой малък салонен 
багаж 42х32х25 см 
транспорт с автобус по време на тур. обиколка
10 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
1 - Милано/околности, 2 - Сион/Висп/ околности, 
2 - Лозана/ Монтрьо/Женева/околности, 2 - Интерлакен/
околности, 1 - Цюрих, 1 - околностите  на Инсбрук, 
1 - Загреб
туристическа програма на български език 
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 6.
Забележка: самолетният вариант се осъществява само при 
провеждане на автобусната програма.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. на доп. легло - 120 лв.

доплащане за: 
единична стая - 410 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR - 
12 лв. над 65 г. - 18 лв., над 70 г. - 24 лв.

трансфер с автобус до Теш - 20 EUR, влак до Цермат -  
15.60 CHF, лифт до малкия Матерхорн - 80 CHF при мин. 10 тур.
трансфер с автобус до Лаутербрунен - 10 EUR, 

изкачване с железница до Þнгфрау - 148 CHF
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 CHF = 1.70 лв. При промяна на курса, пакетната цена 
ще бъде преизчислена.

небесният ÕиМн на вЪрÕовете
софия - Милано - луГано - белиндзона - висП - ЦерМат - заас фее - сион - МонтрÜо - веве - лозана - женева - берн - баленберГ 
интерлакен - лаутербрунен - люЦерн - ЦюриÕ - сен Гален - вадуЦ - инсбрук - долоМитите - кортина д’аМПеЦо - заГреб - софия 
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7 дни / 6 нощувки

6 закуски

дата на трЪГване
от 02 юли до 08 юли 

1 ден 
софия - берГаМо - торино
 
Излитане в 12.55 ч. с полет на WIZZ 
AIR от аерогара София за бергамо. 
Кацане на летище Милано-Бергамо 
в 14.00 ч. Изчакване на автобуса 
и присъединяване към групата 
към 14.00 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 

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 
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 женевско 
езеро или посещение на Музея 
на изкуството и историята. 
Връщане в лозана. Пешеходна 
разходка с посещение на 
Катедралата, Øато Сент 
Мер, стария Епископски 
дворец, църквата Св. Франсоа. 
Фотопауза на замъка Уши. 
По желание посещение на 
Олимпийския музей. нощувка.

4 ден 
МонтрÜо - ЦерМат 

закуска. Отпътуване за Монтрüо 
и спирка за разходка из перлата 
на Øвейцарската 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 
белинзона - 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 Корбаро 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

закуска. Излитане в 14.30 ч. с полет на WIZZ AIR от летище 
Милано-Бергамо за софия. Кацане на аерогара софия в 
17.30 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

02 юли 1055 лв.
отстъпка 90 лв. за записвания до 06.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
транспорт с автобус по време на обиколката
6 нощувки със закуски в хотели 3*, от които:  
1 - в Торино, 2 - в Лозана/Женева/Монтрьо/околности, 
1 - в района на кантона Вале, 1 - в района на кантона 
Граубюнден, 1 - в района на Ломбардия 
туристическа програма на български език
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR
водач от агенцията  
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 6. 
Забележка: самолетният вариант се осъществява само при 
провеждане на автобусната програма.

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

доплащане за: 
единична стая - 250 лв.

самолетен билет София - Милано - София 
с летищни такси - ~150 - 220 EUR в зависимост от периода 

на записване и от наличните свободни места 
в съответните класи

екскурзия с Глетчер експрес - 110 CHF + 33 CHF 
запазено място в 2-ра класа, обяд - 43 CHF 3-разделно 

хранане, само едно ястие - 30 CHF 
влакче до Цермат - 15.60 CHF
моторни лодки до Изола Белла 

и Изола Мадре - ~18.00 ЕUR
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 CHF = 1.70 лв. При промяна на курса, пакетната цена 
ще бъде преизчислена.

алПийско Приключение с Глетчер ексПрес
софия - берГаМо - торино - лаГо Маджоре - изола белла - изола Мадре - лозана - женева - МонтрÜо - ЦерМат - бриГ - 

Глетчер ексПрес - сен МориЦ - белинзона - луГано - лаГо ди коМо - берГаМо - софия
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8 дни / 7 нощувки

7 закуски

дати на трЪГване
от 12 юли до 19 юли

от 30 август до 06 септември

1 ден 
софия - Москва - санкт ПетербурГ
Излитане от аерогара софия с 
редовен полет на AEROFLOT за 
санкт Петербург в 12.30 ч. Транзитно 
кацане на летище Øереметиево в 
Москва в 15.35 ч. Продължаване в 
17.15 ч. Кацане на летище Пулково в 
санкт Петербург в 18.35 ч. Трансфер 
и настаняване в хотел Sokos Olympics 
Garden 4* или подобен. нощувка.

2 ден Царско село
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 е с 
предварителна резервация, включва 
входна такса, беседа на местен 
екскурзовод на български език 
и трансфер. Следва полудневна 
панорамна автобусна обиколка 
на санкт Петербург с местен 
екскурзовод на български език, 
включваща историческия център 
(UNESCO) в различни стилове - от 
барок до неокласика, минаване 
покрай крепостта Св. Петър и 
Павел, чиито подземия са служели 
за убежище на руските императори, 
Джамията на татарите, Марсово 
поле с паметника на Суворов, 
фотопауза на един от мостовете на 
р. Нева. нощувка.

3 ден ерМитаж
закуска. Посещение на известния 
музей Ермитаж, което включва 
трансфер, резервация, входна такса 
за основното крило, слушалки и 
беседа на местен екскурзовод на 
български език, продължителност 
на посещението от 10.00 до 
13.30 ч.). 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. Предоставяме възможност 
за посещение с екскурзовод на 
Диамантената зала (изисква се 
предварителна заявка и плащане при 
сключване на договора за пътуване). 
Следобeд свободно време. нощувка.

4 ден ПетродвореЦ
закуска. Полудневна екскурзия 
до Петродворец. Посещението 
включва транспорт, резервация, 
входна такса за парка и двореца, 
беседа на екскурзовод на 
български 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 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. Следобед 
свободно време. Предлагаме Ви 
разходка с корабче по р. Нева (~1 
час) срещу допълнително заплащане, 
започваща от няколко места на бул. 
Невски проспект. нощувка.

5 ден санкт ПетербурГ - 
високоскоростен влак - Москва
закуска. Свободно време. 
Следобеден трансфер до 
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 
и настаняване в хотел Holiday Inn 
Lesnaya 4* или подобен. нощувка.

Москва е тясно свързана с 
историческото развитие на 
държавата. Създаден през 1147 г. от 
Þри 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.

6 ден Москва
закуска. Начало на панорамната 
обиколка на града с автобус и 
местен екскурзовод (продълж. 6 
часа), включваща Червения площад 
с Музея на Ленин, сградата на 
Държаваната Дума, Московския 
Университет, Болшой театър, 
Александровската градина и 
икономическото сърце на града 
- Московското сити. Посещение 
на възстановената през 2000 г. 

Катедрална църква, посветена на Христос Спасител, 
проектирана след победата над Наполеон Бонапарт 
и превърнала се в един от символите на Руската 
православна църква и на църквата - музей Св. Василий 
Блажени, изградена през XVI в. в чест на превземането 
на град Казан от Иван Грозни. Обиколката продължава с 
мемориалния комплекс на жертвите на Втората световна 
война, Кутузовския проспект и Пушкинския площад. 
Посещение на Третяковската галерия - огромна 
панорама на руското изобразително изкуство, жива 
и вълнуваща връзка с духовния свят и художественото 
майсторство на руския народ. нощувка.

7 ден Москва - креМЪл
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, Оръжейната 
палата. Посещение на музейната колекция Елмазен 
фонд. Тук можат да се видят голямата императорска 
корона от злато, брилянти и перли, приготвена за 
коронацията на императрица Екатерина II, скиптърът 
на императрицата, украсен с един от най - красивите 
изумруди в света, Цейлонският сапфир, един от най - 
големите в света, прочутите диаманти Орлов и Øах, както 
и много ценни държавни реликви. Свободно време за 
разходка в района на Стари Арбат. нощувка.

8 ден Москва - креМЪл
закуска /сух пакет/. Ранен трансфер от хотела за 
летището. Полет в 08.20 ч. на AEROFLOT за софия. Кацане в 
11.30 ч. на аерогара софия. 

крайни Цени с включени летищни такси

12 юли 2769 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 29.02.2016 г.

30 август 2719 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 31.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет на София - Санкт Петербург - Москва 
- София на AEROFLOT
летищни такси 
7 нощувки със закуски в хотели 4*, от които: 
4 - в Санкт Петербург, 3 - в Москва
билет за високоскоростния влак “Sapsan” Санкт 
Петербург - Москва - място във 2-ра класа
всички трансфери летище - хотел - летище
трансфер от хотела в Санкт Петербург до жп гарата и 
съответно от жп гарата в Москва до хотела
обиколка на Санкт Петербург с автобус и екскурзовод 
на български език
посещение на Ермитажа с екскурзовод на бълг. език, 
входна такса за основното крило, предварителна 
резервация и трансфер
екскурзия до Екатеринин дворец в Царско село с 
включен трансфер, предварителна резервация, включена 
входна такса и беседа на екскурзовод на български език
посещение на Ермитажа с включен трансфер, 
предварителна резервация, входна такса за основното 
крило, слушалки и беседа на екскурзовод на бълг. език
обиколка на Москва с автобус и екскурзовод на бълг. 
език с посещение на църквата-музей Св. Василий Блажени 
трансфер и пешеходна обиколка на Кремъл
посещение на Елмазен фонд и Третяковската галерия с 
екскурзовод на бълг. език
местни екскурзоводи на бълг. език за обиколката на 
Санкт Петербург и Москва
водач - преводач от агенцията
мед. застраховка с покритие 30 000 EUR за туристи до 65 г.
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 119 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена. 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 20.

доплащане за: 
единична стая - 550 лв.

виза за Русия - 120 лв. без лично явяване
мед. застраховка за лица над 65 г. - 10 лв., над 70 г. - 20 лв.
при недостигнат мин. брой от 20 тур. и при записани не 

по - малко от 15 тур. - 80 EUR 
посещение на Диамантената зала в Ермитажа с 
екскурзовод на бълг. език - 20 EUR при мин. 15 тур.

разходка с корабче по р. Нева - 25 EUR при мин. 20 тур., 
30 EUR при мин. 15 тур. /вкл. трансфер и местен екск./
посещение на балет - цена на билет от 105 EUR 

/подлежи на допълнително препотвърждение/

Москва и санкт ПетербурГ - двете столиЦи на велика русия

софия - Москва - санкт ПетербурГ - високоскоростен влак - Москва - софия
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12 дни / 11 нощувки

11 закуски

дати на трЪГване
от 23 юни до 04 юли - изчерпани места

от 27 юни до 08 юли

1 ден софия - варØава
Излитане от аерогара софия с  
редовен полет на LOT POLISH AIRLINES  
за варшава в 14.40 ч. Кацане в 
15.35 ч. Трансфер и настаняване в 
хотел. нощувка.

2 ден варØава
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 варØава - вилнюс  
закуска. Отпътуване за литва и 
нейната столица вилнюс. Днес 
Вилнюс 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. 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. Настаняване в хотел. 
нощувка. 

4 ден вилнюс - Øяуляй - талин  
закуска. Отпътуване за естония 
с попътна спирка при Хълма на 
кръстовете в близост до Øяуляй - 
четвъртият по големина град в Литва, 
известен като Слънчевият град.  
Хълмът на кръстовете, разположен  
на 12 км северно от града, е най -  
интересното и необикновено 
място в Øяуляй. На този малък хълм, 
център за поклонение в Литва, са 
разположени стотици хиляди кръстове, 
които изобразяват християнската 
набожност. Пристигане вечерта 
в естонската столица 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 - Õелзинки 
закуска. Сутринта отпътуване с 
ферибот за финландия (продълж. 
2 ч.). Пристигане във финландската 
столица Õелзинки. 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, 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.

7 ден Õелзинки - 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. 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 35 EUR при мин. 20 
тур., което включва резервация, 
входна такса и беседа на местен 
екскурзовод). 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, 
чиито подземия са служели за 
убежище на руските императори, 
джамията на Татарите, 
Марсово поле с паметника на 
Суворов, фотопауза на един от 
мостовете на р. Нева. нощувка.

9 ден ерМитаж
закуска. Посещение на известния 
музей ермитаж (изисква се 
предварителна заявка при 
сключване на договора за пътуване, 
доплащане 38 EUR при мин. 20 тур., 
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, продълж. на посещението от 
10 до 13.30 ч., с посещение и на Диамантената зала -  
55 EUR при мин. 20 туристи (макс. брой за една група за 
посещението на Диамантената зала е до 30 тур.).
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. нощувка.

10 ден санкт Петербурт - ПетродвореЦ - риГа
закуска. Освобождаване на хотела. Екскурзия до 
Петродворец (изисква се предварителна заявка при 
сключване на договора за пътуване, доплащане 38 EUR 
при мин. 20 тур., 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 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. 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 - варØава
закуска. Начало на туристическата обиколка в 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 Çамъка Рига, Катедралата Св. Яков, църквата 
Св. Петър, сградата на Парламента, Паметника на 
свободата. Отпътуване за варшава. нощувка.

12 ден варØава - софия 
закуска. Трансфер за летището. Излитане с полет на LOT 
POLISH AIRLINES за София в 11.05 ч. Кацане в 14.00 ч. в софия.

крайна Цена с включени летищни такси

23 юни 2150 лв.
отстъпка 140 лв. за записвания до 05.02.2016 г.

27 юни 2150 лв.
отстъпка 140 лв. за записвания до 26.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Варшава - София на LOT 
POLISH AIRLINES
летищни такси
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 3*
трансфер летище - хотел - летище 
транспорт с автобус по време на тур. обиколка
местни екскурзоводи с превод на български език за 
обиколката на Варшава, Талин, Рига, Вилнюс и Санкт 
Петербург 
фериботни такси Талин - Хелзинкиводач от агенцията 
Забележка: самолетният вариант се осъществява само при 
провеждане на автобусната програма. В пакетната цена са 
включени летищни такси на стойност 82 ЕUR. В случай на тяхна 
промяна при издаването на самолетните билети, разликата ще 
бъде добавена към доплащането на пакетната цена. 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 6.

намаление за: 
дете до 18 год. с двама възр. в стая - 130 лв.
дете до 18 год. с един възр. в стая - 70 лв.

3-ти възрастен - 50 лв.
доплащания за:

единична стая - 545 лв.
 медицинска застраховка с покритие 30 000 EUR 

- 30 лв., над 65 г. - 45 лв., над 70 г. - 60 лв. 
 при недостигнат мин. брой от 35 тур. и при записани 

не по - малко от 30 тур. - 90 лв.
виза за Русия - 120 лв. без лично явяване. 

Забележка: изисква се предварителна заявка и плащане на 
допълнителните екскурзии при сключването на договора за 

пътуване.

белите нощи - роМантика По здрач! останете будни Цяла нощ

РУСИЯ

Санкт Петербург

Хелзинки
Талин

Рига

Шяуляй
Вилнюс

Варшава

ФИНЛАНДИЯ

ЕСТОНИЯ

ЛАТВИЯ
ЛИТВА

ПОЛША

софия - варØава - вилнюс - Øяуляй - талин - ферибот - Õелзинки - санкт ПетербурГ - риГа - варØава - софия
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9 дни / 8 нощувки

7 закуски, 7 вечери

дати на трЪГване
от 03 април до 11 април

от 03 септември до 11 септември

1 ден 
софия - истанбул - таØкент

В 09.35 ч. полет на Turkish Airlines за 
ташкент през истанбул. Кацане в 
Истанбул в 11.00 ч. Излитане в 19.00 ч.

2 ден 
таØкент

Кацане в ташкент в 01.35 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 
таØкент - урГенч - Õива

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. Õива. Кратко 
време за почивка и посещение на 
вписания в листата на ÞНЕСКО 
комплекс Ичан Кала. Това е първият 
обект в Узбекистан под егидата на 
Þнеско. 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 и 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 
Õива - буÕара

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 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 
преклонение 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 ÞНЕСКО. Настаняване в 
хотел. вечеря. нощувка.

5 ден 
буÕара

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 и 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 в града, 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 
буÕара - Øакризабз - 
саМарканд

закуска. Отпътуване за самарканд 
с попътна спирка в Øахризабз 
/разст. 275 км/. 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. Следобед 
продължаване за самарканд /
разст. 90 км/. Основан още през 
VIII в. пр. н.е., е един от най - 
древните градове. Градът 
преживява своя Златен век през 
епохата на Тамерлан, когато 
културата и изкуствата процъфтяват, 
и са построени редица от най - 
значимите сгради. Настаняване в 
хотел. вечеря. нощувка.

7 ден 
саМарканд

закуска. самарканд е едно от най - романтичните имена 
на спирките по Пътя на коприната, който все още е богат 
на архитектура, която го е направила забележително 
сътворение на средновековната цивилизация. Градът 
се наслаждава на златна слънчева светлина, която 
кара всичко да блести - от мозайките на гробниците 
и ослепителната лазурносини керемиди на куполите 
до златните и сребърни лъчи, които се промушват през 
шаловете на жените. Начало на обиколката на самарканд 
(UNESCO), която включва впечатляващия Пясъчен площад, 
заобиколен от грандиозните фасади на три медресета, 
джамията Биби Ханум, посветена на първата жена на 
Тамерлан, обсерваторията на Улуг Бег, построена през 
1420 г., и считана за една от най - съвършените в арабския 
свят, гробищния комплекс Øахи Çинда, 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. С огромна историческа стойност 
е и гробницата Гур Амир, в която са положени останките 
на великия пълководец Тамерлан. вечеря. нощувка. 

8 ден 
саМарканд - таØкент

закуска. Обиколката на самарканд продължава с 
посещение на гробницата на пророк Данаиил, която 
е обект на почитание от страна на представителите на 
три религии. Посещение на фабрика за производство 
на хартия в селището Кони Гил. В късния следобед 
отпътуване за ташкент на борда на високоскоростен 
влак /времетраене 2.10 мин/. Пристигане в столицата на 
Узбекистан, настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

9 ден 
таØкент - истанбул - софия

Ранен трансфер до летището и в 03.10 ч. полет на Тurkish 
Airways за софия през истанбул. Кацане в истанбул в 06.25 ч. 
Излитане в 07.30 ч. Кацане на аерогара софия в 08.45 ч. 

крайни Цени с включени летищни такси

дати на 
тръгване

При група от 
15 - 19 тур.

При група от 
мин. 20 тур. 

03.04. 3690 лв. 3534 лв.
отстъпка 120 лв. за записвания до 12.01.2016 г.

03.09. 3795 лв. 3640 лв.
отстъпка 120 лв. за записвания до 08.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет на София - Ташкент - София на 
TURKISH AIRLINES
летищни такси за международния и вътрешния полет
/285 EUR към дата 08.12.2015 г./
самолетен билет с летищни такси за вътрешен полет 
Ташкент - Ургенч
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, минерална вода 
фолклорно представление с традиционни танци в 
медресето Нодир Девон-Беги в Бухара
местен екскурзовод на английски/руски език с превод 
от водача на групата
туристическа програма
входни такси за музейните обекти и мавзолеи
всички трансфери по програмата
1 бутилка минерална вода на ден в автобуса
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15/20.

доплащане за:
единична стая - 396 лв. 

медицинска застраховка с покритие 15 000 EUR 
- 14 лв. над 65 г. - 21 лв., над 70 г. - 28 лв. 

виза за Узбекистан - 20 USD, групова цена при мин. 10 тур
бакшиши за местни екскурзоводи и шофьори - 35 EUR
при недостигнат мин.брой от 15 туристи и при 

записани не по - малко от 12 тур. - 90 EUR
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.74 лв. При промяна на курса, пакетната цена 
ще бъде преизчислена.

Примерни хотели:
Lotte City Tashkent Palace или подобен в Ташкент, Asia Khiva или 
подобен в Хива, Asia Bukhara hotel или подобен в Бухара, Grand 

Samarkand или подобен в Самарканд.

незабравиМо ПЪтеØествие в Централна азия

Хива
Ургенч

Бухара Самарканд

Шакризабз

Ташкент

УЗБЕКИСТАН

софия - истанбул - таØкент - урГенч - Õива - буÕара - Øакризабз - саМарканд - таØкент - истанбул - софия
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9 дни / 8 нощувки

8 закуски

дата на трЪГване
от 20 август до 28 август

1 ден софия - барселона - лерида

Редовен полет софия - барселона 
на BULGARIA AIR в 18.40 ч. Кацане 
в 20.40 ч. Продължаване с автобус 
по маршрута и към град лерида. 
Настаняване в хотел. нощувка.

2 ден сараГоса - ПаМПлона

закуска. 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 
- билбао

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. 
Градът прилича на заспала сирена, 
излегнала се около митичния плаж 
Ла Конча (мидата). Това е най - 
красивият градски плаж в Европа, 
във водите на който се оглеждат 
най - елитните сгради на града 

и пресъздават на живо най - 
зашеметяващия образ на Сан 
Себастиян. На връх Ургул се издига 
статуята на Иисус, наподобяваща 
легендарната си сродница в Рио де 
Жанейро. Разходка из старата част 
- Площадът на конституцията, 
църквата Дева Мария, Морският 
музей и мостът Света Каталина. 
Продължаване за билбао. 
Настаняване в хотел. нощувка.
 
4 ден билбао - сантандер 

закуска. Разглеждане на билбао 
- най - големият 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 които и 
внушителната сграда на Театър 
Ариага от края на XIX в., Билбао 
се гордее и с няколко шедьовъра 
на 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. Настаняване в хотел. 
нощувка.

5 ден сантандер - сантиляна дел 
Мар - ÕиÕон - овиедо

закуска. Отпътуване за Õихон с 
попътна спирка в 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. Кратко 
свободно време и отпътуване 
към Õихон. Пешеходна обиколка 
в центъра, която ще проследи 
отделните етапи от историческото 
развитие на града - от неговото 
римско начало, спомен за което 
са запазените римски бани, през 
епохата на Реконкистата, за 
която напомня статуята на един от 
най - прославените национални 
герои на Испания - Пелайо, до 
създадената през XIX в. сграда 
на Кметството, свидетел на 
модерната история на града. 
Продължаване за 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 - стария християнски град 
и разполага с богато културно 
наследство. Настаняване в хотел. 
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 де коМПостела - салаМанка

закуска. 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 ÞНЕСКО 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 за обяд. Следобед 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 с обществен 
транспорт/. нощувка.

10 ден Мадрид - софия

закуска. Трансфер до летище Барахас. Полет Мадрид в 
10.20 ч. Кацане на аерогара софия в 14.40 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

20 август 1649 лв.
отстъпка 60 лв. за записвания до 23.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR
летищни такси 1 брой чекиран багаж до 23 кг
8 нощувки със закуски в хотели 4*, от които:  
1 - в Лерида, 1 - в Памплона, 1 - в Билбао, 
1 - в Сантандер, 1 - в района на Овиедо, 1 - в района 
на Сантяго де Компостела, 1 - в Саламанка, 1 - в Мадрид
транспорт с автобус по време на обиколката
трансфер летище - хотел - летище
туристическа програма на български език
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията - 30. 
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 115 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена. 

намаление за: 
дете до 12 г. с двама възрастни на допълн. легло -150 лв.

доплащане за: 
единична стая - 465 лв.

Предвидени хотели: 
х-л AC Lleida 4* или подобен в Лейда, х-л Zenit Pamplona 4* или 

подобен в Памплона, х-л Holiday Inn Express Bilbao 4* или подобен 
в Билбао, х-л Sercotel Palacio Del Mar 4* или подобен в Сантандер, 

х-л Gran Hotel Espaсa Atiram 4* или подобен в Овиедо, х-л Con-
greso Hotel Santiago de Compostela 4* или подобен в Сантяго де 
Компостела, х-л IBB Recoletos Coco Salamanca 4* или подобен в 
Саламанка, х-л Ayre Gran Hotel Colon 4* или подобен в Мадрид.

 ПЪтят каМино де сантяГо - Oт страната на баските до Галисия

софия - барселона - лерида - сараГоса - ПаМПлона - сан себастиян - билбао - сантандер - сантиляна дел Мар - 
ÕиÕон - овиедо - ла коруня - сантяГо де коМПостела - салаМанка - Мадрид - софия

ИСПАНИЯ
Мадрид

Памплона

Овиедо Билбао

Сан Себастиан
Сантяго де Компостела

Сантандер
Сантиляна дел Мар

Хихон

Барселона
Лерида

Сарагоса

Ла Коруня

Саламанка
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8 дни / 7 нощувки

7 закуски, 4 вечери  
екскурзия със самолет и 

автобус

дати на трЪГване
от 18 юни до 25 юни

от 06 септември до 13 септемри

1 ден
софия - барселона - коста
брава/МаресМе

Полет за барселона в 18.40/*14.40 ч.  
за дата 06.09 на авиокомпания 
BULGARIA AIR. Кацане на летище  
Ел Прат Барселона в 20.40/*16.40 ч.  
Трансфер и настаняване в хотел 
в едно от курортните селища 
на Испанската Ривиера/коста 
брава или коста дел Маресме/, 
разположени до Барселона. вечеря. 
нощувка.
Забележка: за дата на тръгване 18.06., 
вечерята ще бъде предоставена като 
сух пакет.

2 ден
барселона

закуска. Присъединяване към 
групата и отпътуване с автобус 
за барселона. Панорамна, 
автобусна обиколка на български 
език, включваща старото 
пристанище с паметника на 
Колумб, Ла Педрера, Ла Саграда 
Фамилия, Националния дворец, 
хълма Монджуик с “Олимпийския 
пръстен” (Стадионът, Дворецът 

на спорта, сградата на 
Фондация “Æоан Миро”). 
Пешеходна разходка по 
известната улица Лас 
Рамблас, из Готическия 
квартал и площад Реал. 
Свободно време. По желание 
посещение на най - големия 
в Европа Океанографски 
музей - Аквариумът. Връщане 
в курорта. вечеря. По желание 
фламенко шоу. нощувка.

3 ден
сараГоса - Мадрид

закуска. Отпътуване за 
сарагоса - столицата на
провинция Арагон с посещение 
на Катедралата Пилар. 
Продължаване за Мадрид. 
Пристигане и начало на 
панорамната автобусна 
обиколка - 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. Настаняване в хотел. 
нощувка.

4 ден
Мадрид - толедо

закуска. Пешеходна 
обиколка - площад Пуерта 
дел Сол, площад Майор, 
площад Ориенте с новата 
Катедрала, посветена на 
Мадоната от Алмодена. 
Свободно време или по желание 
екскурзия до толедо (UNESCO) 
- изисква се предварителна 
резервация и плащане преди 
отпътуване. Разглеждане 
на Катедралата, църквата 
Санто Томе, Синагогата. 
Връщане в Мадрид. нощувка.

5 ден
Мадрид - авила - сеГовия

закуска. Свободно време 
в испанската столица или 
по желание еднодневна 
екскурзия до авила и сеговия 

(изисква се предварителна резервация и плащане 
преди отпътуване). 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 Св. 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 Çамъка на Сеговия (Алкасар). Връщане в 
Мадрид. нощувка.

6 ден
Мадрид - коста брава/МаресМе

закуска. По желание посещение на музея Прадо. Преди
обед отпътуване за коста брава/Маресме. Настаняване
в хотел вечерта. вечеря. нощувка.

7 ден
коста брава/МаресМе

закуска. Свободно време за разходка и плаж. вечеря. 
нощувка. 

8 ден
барселона - софия

закуска. Свободно време. Освобождаване на стаите 
до 11.00 ч. (можете да оставите куфарите си в багажното 
отделение на хотела). Трансфер хотел - летище. Полет за 
софия в 21.30/*17.30 ч. за дата 13.09. Кацане на летище 
София в 01.20/*21.20 ч.

крайни Цени с включени летищни такси

18 юни 1390 лв.

06 септември 1395 лв.
отстъпка 70 лв. за записвания до 29.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Барселона - София на 
авиокомпания BULGARIA AIR
 летищни такси
1 брой чекиран багаж до 23 кг
7 нощувки със закуски в хотели 3* и 4 вечери, от които: 
4 - на Коста Брава/Коста дел Маресме, 3 - в Мадрид
трансфер летище - хотел - летище
транспорт с автобус по време на тур. обиколка
туристическа програма на български език - обиколка 
на Барселона, Мадрид и Сарагоса
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията - 6. 
Забележка: самолетният вариант се осъществява само при 
провеждане на автобусната програма.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възрастни в тройна стая -150 лв.

3-ти възрастен - 60 лв.
доплащане за: 

единична стая - 210 лв.
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 

- 10 лв. над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв. 
eкскурзии до Толедо - 35 EUR, до Авила и Сеговия - 48 EUR 

при мин. 15 тур., входните такси се заплащат отделно.
туристическа такса в хотела на Коста Брава/Маресме 

на турист на ден - 0.49 EUR в х-л 3* и 0.90 EUR в х-л 4*, 
заплаща се директно на рецепцията

класически тур

софия - барселона - коста брава/МаресМе - сараГоса - Мадрид - толедо - авила - сеГовия - коста брава - софия

Сеговия Сарагоса

Барселона
Коста БраваАвила

Мадрид
Толедо

ИСПАНИЯ
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12 дни / 11 нощувки

11 закуски, 2 вечери

дата на трЪГване
от 19 септември до 30 септември

1 ден
софия - барселона - 
коста брава /МаресМе

Полет софия - барселона в 19.15 ч. 
на авиокомпания WIZZ AIR. Кацане 
на летище Ел Прат Барселона в 
21.20 ч. Трансфер и настаняване в 
хотел в едно от курортните селища 
на Испанската Ривиера/Коста 
Брава или Коста дел Маресме/, 
разположени до Барселона. 
нощувка.

2 ден
валенсия - бенидорМ - аликанте

закуска. Отпътуване с автобус за 
валенсия. Разходка из старата част 
- Катедралата, Кулата Мигелете, 
площада на Кметството. 
Посещение на “Града на 
бъдещето”. Продължаване 
за аликанте с попътна спирка 
в известния курорт бенидорм. 
Пристигане в столицата на Коста 
Бланка, един от най - популярните 
туристически региони в Европа. 
Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден
Мурсия - Гранада

закуска. Отпътуване през Мурсия
за андалусия - родината на 
фламенкото и борбата с бикове. 
Пристигане в Гранада. Туристическа 
програма - двореца Аламбра, един 
от върховете в ислямското изкуство 
(изисква се предварителна заявка 
за резервация за час на влизане), 
градините на Æенералифе 
(UNESCO). Настаняване в хотел. 
нощувка.
 

4 ден
кордоба - севиля

закуска. Отпътуване за кордоба.
Туристическа програма:
историческия център (UNESCO), 
римския мост, кулата Калаора, 
Еврейския квартал със 
Синагогата и старата джамия 
Ла Мескита. Продължаване за 
севиля. Настаняване в хотел. 
нощувка.

5 ден
севиля - лисабон

закуска. Туристическа програма в 
севиля: Хиралда и Катедралата 
(UNESCO), Двореца Алкасар 
(UNESCO), квартала Санта Крус. 
Отпътуване за Португалия.
Настаняване в хотел в лисабон.
нощувка.

6 ден
лисабон - синтра - кабо да 
рока - каØкайØ - ещорил

закуска. Туристическа програма 
в лисабон. Обиколката започва 
от оживения площад Росио, 
истинският център на града, 
следва кулата Белем (UNESCO), 
Манастирът Æеронимос 
(UNESCO), Музеят на каляските. 
Продължаване за най - западната 
точка на Европа кабо да рока. 
Спирка за разглеждане на 
Националния Дворец синтра 
(UNESCO) в отдавна предпочитаното 
място от португалските крале 
и английските благородници. 
Разходка из красивия морски 
курорт кашкайш и минаване през 
ещорил. По желание посещение 
на фолклорно заведение (Фадо). 
нощувка.

7 ден
фатиМа - салаМанка

закуска. Отпътуване за фатима, 
едно от най - известните 
поклоннически места в Европа, 
свързано с чудотворното появяване 
на Света Богородица и нейните 
предсказания за бъдещето на 
света. Продължаване за испания. 
Пристигане вечерта в саламанка. 
Настаняване в хотел. нощувка.

8 ден
салаМанка- толедо - Мадрид

закуска. Разходка из старата 
част на саламанка (UNESCO). 
Отпътуване за толедо. Разглеждане 
на историческия град (UNESCO) с 
Катедралата, църквата Санто 
Томе, Синагогата. Продължаване 
за Мадрид. Настаняване в хотел. 
нощувка.

9 ден
Мадрид

закуска. Туристическа полудневна програма в Мадрид - 
площад Испания, площад Ориенте, Катедралата 
Св. Исидор, Кралския дворец, площад Пуерта дел Сол, 
площад Майор. Свободно време. По желание посещение 
на музея Прадо. нощувка.

10 ден
Мадрид - сараГоса - коста брава/МаресМе

закуска. Отпътуване за коста брава/Маресме с кратък 
престой в сарагоса. Късно настаняване в хотел в едно от 
курортните селища. вечеря. нощувка.

11 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), Националния 
дворец, хълма Монджуик с “Олимпийския пръстен”.
Пешеходна разходка по известната улица Лас Рамблас и 
из Готическия квартал и площад Реал. Свободно време. 
Връщане в хотела. вечеря. По желание фламенко шоу. 
нощувка.

12 ден
коста брава - барселона - софия

закуска. Свободно време. Освобождаване на стаите 
до 11.00 ч. (можете да оставите куфарите в багажното 
отделение на хотела). Трансфер хотел - летище Барселона. 
Полет за софия в 21.55 ч. Кацане на летище софия в 01.50 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

19 септември 2145 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 09.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Барселона - София
летищни такси
11 нощувки със закуски, 2 вечери в хотели 3*, от които: 
 1 - в Аликанте/околности, 1 - в Гранада, 1 - в Севиля, 
2 - в Лисабон, 1 - в Саламанка, 2 - Мадрид, 3 - на Коста 
Брава/Маресме
транспорт с автобус по време на обиколката
трансфер летище - хотел - летище
туристическа програма на български език
местни екскурзоводи за обиколката на Кордоба, 
Севиля и Лисабон
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията - 6. 
Забележка: самолетният вариант се осъществява само при 
провеждане на автобусната програма.

намаление за: 
дете до 18 г. с двама възрастни на допълн. легло -160 лв.

дете до 18 г. с един възр. в стая - 110 лв.
3-ти възр. - 55 лв. 

доплащане за: 
единична стая - 420 лв.

1 брой чекиран багаж до 23 кг - 120 лв. на тур. в двете 
посоки (заявката се прави при сключване на договора 
за пътуване и заплащането е заедно с основния пакет)
орган. посещение на Алхамбра - 45 EUR, вкл. 

предварително резервиран час за посещение, входна 
такса и беседа на местен екск. с превод на бълг. език
туристическа такса в хотела на Коста Брава/Маресме 

на турист на ден - 0.49 EUR в х-л 3* и 0.90 EUR в х-л 4*, 
заплаща се директно на рецепцията

ПортуГалия и исПания - саМолетна екскурзия
софия - барселона - коста брава - валенсия - бенидорМ - аликанте - Гранада - кордоба - севиля - лисабон - синтра 

- каØкайØ - ещорил - фатиМа - салаМанка - толедо - Мадрид - сараГоса - коста брава - барселона - софия

ИСПАНИЯПОРТУГАЛИЯ

Фатима
Мадрид

Сарагоса
Коста Брава

Толедо Барселона

Валенсия
Бенидорм

АликантеГранада

Кордоба

Севиля

Кашкайш
Лисабон

Саламанка
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13 дни / 12 нощувки

12 закуски

дати на трЪГване
от 15 юли до 27 юли

от 19 август до 31 август

1 ден
софия - лондон

Полет софия - лондон в 14.45 ч. 
Кацане в 16.05 ч. Трансфер и 
настаняване в хотел. нощувка. 

2 ден
лондон - оксфорд - стратфорд 
на ейвЪн

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 Уилиям 
Øекспир, където в туристическата 
програма са включени църквата Св. 
Троица, в която е неговият гроб и 
Харвард Хаус. Отпътуване за йорк 
с попътна спирка на Çамъка Уорик. 
Настаняване в хотел в района. 
нощувка.

3 ден
йорк - ГлазГоу

закуска. Пешеходна разходка 
по Øамбъл - 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 Øотландия, 
преминаване през южната 
планинска област и пристигане в 
столицата Глазгоу. Настаняване в 
хотел. нощувка.

4 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.

5 ден
ГлазГоу - карнриян - ферибот - 
белфаст - дЪблин

закуска. Кратка туристическа
програма в най - големия град
в Øотландия, 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 с /разглеждане 
отвън/. Свободно време за 
разходка по някоя от известните 
търговски улици Хенри или 
О`Конъл. нощувка.

7 ден
дЪблин - килдеЪр - килкени - 
траМор

ранна 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 /XII в./. Отпътуване следобяд 
за старинните останки от замъка 
на древните ирландски крале 
на Мюнстър на скалата Кашел. 
Продължаване за трамор. 
Настаняване в хотел в района. 
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 (изисква се предварителна 
резервация). Продължаване за нюпорт/бристол. 
Настаняване в хотел. нощувка.

9 ден
стоунÕендж - уиндзор - лондон

закуска. Отпътуване за стоунхендж и разглеждане на 
мистериозния каменен кръг. 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. Следобяд свободно време за посещение на 
Британския музей, Музея на Мадам Тюсо с восъчните 
фигури, Националната галерия. нощувка.

11 ден
лондон

закуска. По желание 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. Свободно време за разходка покрай Уайт хол - 
синоним на политическия живот в столицата и до къщата 
с ¹ 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.

13 ден
лондон - софия

закуска. Освобождаване на стаите до 11.00 ч., свободно 
време. Трансфер хотел - летище. Полет лондон - софия в 
17.40 ч. Кацане в софия в 22.50 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

18 юни 2790 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 23.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Лондон - София на Bulgaria Air
летищни такси
трансфер летище - хотел - летище
транспорт с автобус по време на тур. обиколка
12 нощувки със закуски в хотели 3*, от които:  
5 - в Лондон, 1 - в Йорк/Лийдс,  2 - в Глазгоу/околности,  
2 - в Дъблин, 1 - в Трамор, 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 от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията - 6. 
Забележка: Самолетният вариант се осъществява само при 
провеждане на автобусната програма.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възрастни на доп. легло - 300 лв.

доплащане за: 
единична стая - 785 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 17 лв., над 65 г. - 25.50 лв., над 70 г. - 34 лв.

Забележка: цените са калкулирани при курс 
1 GBP = 2.68 лв. При промяна на курса, пакетната цена 

ще бъде преизчислена.

анГлия - Øотландия - ирландия - уелс
софия - лондон - оксфорд - стратфорд на ейвЪн - йорк - ГлазГоу - единбурГ - карнриян - ферибот - белфаст - дЪблин - 

килдеЪр - килкени - траМор - рослеЪр - ферибот - ПеМброук - кардиф - нюПорт - стоунÕендж - уиндзор - лондон - софия

комбинирана екскурзия със самолет и автобус
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Ливърпул

ез. Лох Нес
Инвернес

Питлохри

Кезуик

Джетбург
Дърам

Глазгоу Единбург

Лийдс
Йорк

Кеймбридж

Честър

АНГЛИЯ

ШОТЛАНДИЯ

Бат
Стоунхендж Лондон

Оксфорд
Стратфорд
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9 дни / 8 нощувки

8 закуски

датA на трЪГване
от 02 юли до 10 юли

1 ден софия - оксфорд - 
стратфорд - честЪр - ливЪрПул 

Излитане в 06.35 ч. с полет на 
BULGARIA AIR за лондон. Кацане на 
летище Хийтроу в 07.55 ч. Отпътуване 
с автобус към оксфорд - града на 
знанието. Обиколката на един от 
най - старите и престижни 
университетски центрове включва 
кулата Карфакс, църквата Дева 
Мария /XIII в./, най - престижния 
колеж - Крайст Чърч със своя 
параклис, който е и Катедрала 
на университетския град. 
Oтпътуване за родното място на 
най - великия английски драматург 
- Уилям Øекспир. Китното градче 
стратфорд на ейвън впечатлява със 
старата си архитектура и красиви 
гледки по бреговете на лъкатушещия 
през града Ейвън. Туристическата 
обиколка през родното място на 
английския бард включва някои от 
най - забележителните паметници 
на малкото градче - родната 
къща на Øекспир, църквата Св. 
Троица, в която е погребан, Харвард 
хаус и музея на Вещерството. 
Продължаване и посещение 
на честър, града с най - добре 
съхранените крепостни стени във 
Великобритания, с обща дължина 
над 3 км. Разходка из историческия 
център на града и разглеждане 
на Катедралата, крепостните 
стени, сградата на Кметството 
и руините на древния римски 
амфитеатър, запазени от времето, 
когато градът носи името Дева и една 
от най - могъщите римски крепости 
на острова. Пристигане вечерта 
в ливърпул - града на легендата 
Бийтълс. нощувка.

2 ден уиндЪрМиЪр - кезуик - 
ГлазГоу 

закуска. Отпътуване за Националния 
парк Йоркшир Дейлс към старинните 
селца и очарованието на Езерната 
област. Продължаване по бреговете 
на пленяващото езеро уиндърмиър, 
където ще направим кратка спирка 
за разходка в китното едноименно 
градче. По желание разходка с 
лодка по водите на езерото. Покрай 
бреговете на езерото пътят минава 
през китното градче кезуик, където 
често вдъхновение е черпил един 
от най - прославените английски 
поети Уилям Уърдсуърт. Свободно 
време за разходка по главната улица 
и по брега на красивото езеро 
Дервент. След кратък престой, пътят 
продължава през Þжната планинска 
област. Пристигане в Глазгоу и 
кратка спирка в центъра на града за 
вечерна разходка. нощувка.

3 ден ГлазГоу - езерото лоÕ нес - 
инвернес 

закуска. След първата нощувка 
на шотландска територия, 
отпътуване към района, който 
винаги се е свързвал с несломимия 
шотландски дух. Планинският район 
е мястото, където шотландските 
традиции живеят и днес. Пътят на 
север минава покрай бреговете 
на красивото езеро лох ломонд, 
където автобусът ще спре за кратка 
фотопауза и ще имате възможност 
да се насладите на прелестния 
пейзаж. Оттам пътят отвежда до една 
от най - величествените долини на 
Øотландия - Глен Коу. Долината 
е възпята от най - известните 
шотландски творци, а в исторически 
план си е спечелила печална 
слава, като лобното място на клана 
Макдоналд. След спирка за обяд 
в района на градчето форт уилям 
пътят продължава към Голямата 
долина, разположена в подножието 
на най - високия връх на острова - 
Бен Невис. Оттам покрай бреговете 
на прочутото езеро лох нес се 
достига до замъка уркохарт. По 
желание възможност за разходка 
с лодка по водите на езерото или 
посещение на замъка. Отпътуване 
към инвернес. Настаняване в хотел. 
нощувка. 

4 ден инвернес - ПитлоÕри - 
стЪрлинГ - единбурГ

закуска. Обиколка на “Северната 
столица” на Øотландия и отпътуване 
за Глазгоу. Пътят пресича красивите 
Грампиански планини и гората 
Атол. Следобедна спирка във 
Викторианския спа курорт Питлохри. 
Тук ще имате възможност да 
се потопите в атмосферата на 
викторианската епоха, когато 
курортът е бил посещаван от 
представителите на английската 
аристокрация. Отпътуване към 
едно от най - значимите за 
шотландците местности - стърлинг. 
Едноименният замък, който се издига 
на вулканична скала над околията, 
е тясно свързан с историята на 
страната и борбите на шотландския 
народ за независимост от 
англичаните. След внушителната 
крепост, продължаване към 
политическото сърце на страната 
столицата единбург. Градът ще 
остане завинаги в съзнанието 
ви. Разделен на стара и нова 
част, Единбург ще ви грабне със 
суровата красота на стария 
град, сякаш изникващ направо от 
вулканичната скала, с изисканите 
викториански и грегориански 
сгради на новата част и една 
неповторима атмосфера резултат 
от срещата на историята с новото 
време, на шотландските традиции 
и модерните течения на един 
космополитен град. Настаняване в 
хотел в района. нощувка.

5 ден единбурГ

закуска. Автобусната обиколка 
с местен екскурзовод, включва 
Принцес Стрийт, известната 
улица Кралската миля, двореца 
Холи Рууд (отвън), Единбургския 
замък. След обиколката свободно 
време, в което туристите сами могат 
да открият някои от очарованията 
на шотландската столица или 
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. Свободно време. 
Връщане в хотела. нощувка.

6 ден единбурГ - джетбурГ - дЪраМ - йорк - ÕароГейт

закуска. Отпътуване от единбург в южна посока към 
граничния град джетбург. В продължение на векове градът 
е арена на кървави сблъсъци между англичани и шотландци. 
Тук известно време прекарва и кралица Мери Стюарт, 
която известно време живее във фортифицирания дом на 
рода Кер. Къщата може да бъде видяна и днес, редом 
с руините на някога могъщото джетбургско абатство и 
джетбургския замък и е една от основните туристически 
атракции на неголемия град. След обиколката, пътят на юг 
към дърам продължава през живописния природен парк 
Нортъмбърленд. Попътна спирка в дърам, където групата 
ще види два обекта, вписани в листата за културно и 
историческо наследство на юнеско - мощната Дърамска 
крепост и започнатата още през XI в. внушителна романска 
катедрала. Пристигане в йорк. В продължение на векове 
градът е едно от най - значимите урбанистични ядра в 
Северна Англия. Неговите могъщи крепостни стени и днес 
опасват целия периметър на стария град. Обиколката на 
града отвежда при един от най - значимите исторически 
и архитектурни паметници в цяла Англия - Йоркската 
катедрала, шедьовъра на английската готика. Разходка 
по тесните улички на Стария град, покрай изкушаващи 
туристите дюкянчета, предлагащи всякакви вкусотии и 
средновековни домове, които макар и променили формата 
си под неумолимия натиск на времето, стоят на своите места 
повече от 5 века. Обиколката ще завърши на улица Øамбълс 
- най - старата и най - известна в града. За по - любопитните, 
ще има възможност да се посетят и музея на викингите, и 
кулата Клифърд - фортификация, построена още по времето 
на Уилям Завоевателя. Настаняване в хотел в района на 
Õарогейт/лийдс. нощувка.

7 ден ÕароГейт - KейМбридж - лондон

закуска. Отпътуване за кеймбридж - седалището на втория 
най - стар англоезичен университет в света. Обиколката ще 
ви отведе сред внушителните сгради на университетските 
колежи. Продължаване за лондон. Пристигане и начало 
на панорамна автобусна обиколка с местен екскурзовод 
(~3 ч.). Обиколката включва шедьовъра на сър Кристофър 
Рен - Катедралата Сейнт Пол, зловещия затвор Тауър 
и Тауър Бридж, Трафалгарския площад с колоната на 
един от най - почитаните английски герои адмирал 
Нелсън, Уестминстърското абатство, Парламента 
и Елизабет Тауър, Оксфорд и Риджънт стрийт, 
Пикадили, Бъкингамския дворец и паметника на кралица 
Виктория, казармите на Кралската гвардия, Хайд парк. 
Настаняване в хотел. нощувка.

8 ден уиндзор - стоунжендж (екскурзия по желание)

закуска. Свободно време в лондон или еднодневна 
екскурзия по желание срещу допълнително заплащане, която 
включва: най - внушителната кралска резиденция, в която са 
събрани богатствата на една велика империя - уиндзор и 
мистериозният каменен комплекс стоунхендж в графство 
Уилтшир. Връщане в лондон. нощувка.

9 ден лондон

закуска. Трансфер от хотела до летище Хийтроу. Полет до 
софия в 08.40 ч. Кацане в 13.50 ч. 

крайна Цена с включени летищни такси

18 юни 2365 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 29.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет на BULGARIA AIR
летищни такси
8 нощувки със закуски в хотели 3* 
транспорт с автобус по време на тур. обиколка
всички трансфери екскурзия до Лох Нес
местен екск. за обиколката на Лондон и Единбург 
с превод на български език от водача на групата
туристическа програма на български език
водач - преводач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 25.

намаления за:
дете до 18 год. с един възрастен в двойна стая - 60 лв. 
дете до 18 год. с двама възрастни в тройна стая - 100 лв.

3-ти възрастен - 40 лв.
доплащания за: 

единична стая - 595 лв.
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 

- 10 лв., над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв. 
екск. до Уиндзор - Стоунхендж - 185 лв. при мин. 15 тур. 

(цената включва организиран транспорт с автобус, водач, 
входните такси и аудио гид се заплащат отделно и на място).

Забележка: цените са калкулирани при курс 
1 GBP = 2.68 лв. При промяна на курса, пакетната цена ще 

бъде преизчислена.

суровата красота на Øотландските езера
софия - лондон - оксфорд - стратфорд на ейвЪн - честЪр - ливЪрПул - езерото уиндЪрМиЪр - кезуик - ГлазГоу - езерото лоÕ нес - 

инвернес - ПитлоÕри - стЪрлинГ - единбурГ - джетбурГ - дЪраМ - йорк - ÕароГейт/лийдс - кейМбридж - лондон - софия
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7 дни / 6 нощувки

6 закуски

дати на трЪГване
от 16 юли до 22 юли

от 13 август до 19 август

1 ден
софия - брюксел 

Редовен полет в 06.15 ч. софия - 
брюксел на BULGARIA AIR. Кацане 
в 08.00 ч. Трансфер до хотелa. По 
възможност ранно настаняване, в 
друг случай настаняването е след 
приключването на туристическата 
обиколка. Присъединяване към 
групата. Начало на туристическата 
програма и разглеждане на града 
Гран Плас (UNESCO) - централния
площад с елегантната сграда
на Кметството, статуята
на Манекена Пис. По желание
посещение на Кралския музей
на изящните изкуства и на Музея 
на пивоварите. нощувка.

2 ден
Гент - брюж

закуска. Еднодневна екскурзия
до Гент и брюж /вкл. в пакетната 
цена/. Първа спирка в Гент - един 
от най - изтънчените средно-
вековни градове, главен
център на Източна Фламандия.
Лимбург е късата уличка в
центъра на града, върху която
са наредени безценни
средновековни паметници,
между които замъкът на Æерар
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 Фламандия, 
очарователен средновековен 
град, който се простира по 
дължината на безброй канали. 
Посещение на красивите 
площади Маркт и Бур и накрая 
обиколка на каналите, между 
които и Грьоне - Рей, едно от най 
- пленителните и известни кътчета 
на града. Вечерта връщане в 
Брюксел. нощувка.

3 ден
антверПен - ротердаМ - делфт - ÕаГа

закуска. Отпътуване за Õоландия през антверпен
с кратък престой за посещение на Катедралата,
известна с творбите на Рубенс. Пристигане в ротердам. 
Туристическа програма: Кулата, моста Еразъм, 
пристанището. Продължаване за делфт с разходка из 
старата част и Õага с посещение на миниатюрния град - 
приказка Мадуродам, в който всеки посетител се чувства 
Гъливер, Международния съд. Настаняване в хотел в 
амстердам. нощувка.

4 ден
аМстердаМ

закуска. Отпътуване за амстердам - града 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 по каналите и посещение на Музея 
на Рембранд, Райксмузеум и музея на Ван Гог, за който 
Ви препоръчваме да заявите вашето желание за 
посещение и да платите при сключване на договора 
с цел избягване на големите опашки - входна такса 
17 ЕUR, аудио гид - 5 EUR. Резервацията подлежи на 
препотвърждение според наличните места и свободни 
часове). Връщане в хотела. нощувка.

5 ден
аМстердаМ - дрезден

закуска. Сутринта отпътуване за дрезден. Пристигане 
вечерта. Настаняване в хотел. нощувка.

6 ден
дрезден - ПраГа

закуска. Начало на обиколка в историческата столица на 
провинция Саксония. 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, Çемперовата 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 част от своето 
великолепие. В 12.00 ч. - отпътуване за Прага. Настаняване 
в хотел. (Основната група с водача продължава в посока 
Братислава). Свободно време. нощувка.

7 ден
ПраГа - софия

закуска. Трансфер до летището. Полет Прага - софия 
в 12.05 ч. на авиокомпания BULGARIA AIR. Kацане на 
аерогара софия в 15.05 ч. 

крайна Цена с включени летищни такси

16 юли и 13 август 1395 лв.
Пакетната Цена включва:

самолетен билет София - Брюксел - Прага - София 
на BULGARIA AIR 
летищни такси и 1 брой регистриран багаж до 23 кг
транспорт с автобус по време на тур. обиколка
6 нощувки със закуски в хотели 3*, от които: 
2 - в Брюксел, 2 - в Амстердам/oколности, 1 - в Дрезден, 
1 - в Прага
трансфер летище - хотел - летище
туристическа програма на български език
екскурзия до Гент и Брюж
водач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 6.
Забележка: самолетният вариант се осъществява само при 
провеждане на автобусната програма.

намаление за:
дете до 18 год. с един възрастен в двойна стая - 60 лв.
дете до 18 год. с двама възрастни на доп. легло - 100 лв.

3-ти възрастен - 45 лв.
доплащане за: 

единична стая - 365 лв. 
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 

- 10 лв. над 65 г. - 15 лв., над 70 г. - 20 лв.
градска такса в хотела в Брюксел - ~2-3 EUR на турист 
на ден /заплаща се директно на рецепцията на хотела/

ароМат на Øоколад и уÕание на лалета

софия - брюксел - Гент - брюж - антверПен - ротердаМ - делфт - ÕаГа - аМстердаМ - дрезден - софия

ХОЛАНДИЯ

ЧЕХИЯ

БЕЛГИЯ

Амстердам
Делфт

Гент Антверпен
 Ротердам

Брюксел

Прага

Хага
Брюж

Б
Е

Л
Г
И

Я
 И

 Х
О

Л
А

Н
Д

И
Я

 Т
А

 Ì
î
íä

åë
 Т

ð
à
âå

ë

52



8 дни / 7 нощувки

7 закуски, 7 вечери

дати на трЪГване
от 19 май до 26 май

 от 04 ноември до 11 ноември

1 ден 
софия - тел авив - йерусалиМ
Полет на BULGARIA AIR/EL AL в  
17.00 ч/*11.50 ч. за дата на тръгване 
04.11. Кацане на летище Бен Гурион  
в тел авив в 19.30 ч./*13.30 ч.  
Посрещане от представител на 
местната туристическа агенция. 
Отпътуване за Йерусалим. 
Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.
забележка: за дата на тръгване 
04.11. е предвидена туристическа 
програма от 8-мия ден.

2 ден 
йерусалиМ 
закуска. Целодневна програма, 
включваща разходка из Маслиновия 
хълм с панорама към целия 
Йерусалим, влизане в Католическия 
параклис Доминус Флевит, 
минаване покрай руската църква 
Мария Магдалена, Гетсиманската 
градина, посещение на базиликата 
на Всички Нации и на пещерата 
- църква с гроба на Дева Мария. 
Пешеходна обиколка на стария 
град - от портата Св. Стефан 
се тръгва по Виа Долороса (Пътя 
на Страданието), по който е имало 
различни събития, които са спирали 
шествието според библейското 
предание, посещение на Храма  
Св. Ана и така през арабския 
квартал по стъпките на Исус до 
Голгота и божи гроб с посещение 
на отделните части на църквата. 
Продължаване в посока Стената 
на плача и хълма Сион през 
еврейския квартал с посещение 
на мястото, на което се е състояла 
Тайната вечеря. Минаване през 
арменския квартал и покрай 
Цитаделата на Давид с кулата. 
Излизане през портата Яфо и 
връщане в хотела. вечеря. нощувка.

3 ден 
йерусалиМ - витлееМ - 
йерусалиМ
ранна закуска или сух пакет. 
Ранна литургия със  
Св. Причастие в Руския Горненски 
православен манастир в Еин 
Карем, издигнат на мястото на 
срещата между Св. Богородица 
и Елисавета, и родно място на 
Йоан Кръстител. Отпътуване с 
автобус за витлеем, мястото, 
на което се е родил Христос 
(в момента на Палестинска 
територия) и посещение на 
църквата Рождество. Връщане в 
йерусалим. вечеря. нощувка.

4 ден 
йерусалиМ - йериÕон - куМран 
- МЪртво Море - йерусалиМ
закуска. Отпътуване за Мъртво 
море със спирка в манастира 
на Св. Герасим, град Йерихон 
и планината на изкушенията 
с посещение на манастира 
Карантала, до който се 
изкачва с лифт. Посещение на 
археологическия център в кумран, 
мястото, където случайно са 
намерени пергаментови свитъци 
с ръкописи на древноеврейски 
език на Стария Завет, наречени 
“свитъци от Мъртво море” 
или “Кумрански ръкописи”. 
Пристигане и свободно време 
за къпане в най - соленото море, 
най - ниската точка на земното 
кълбо, разположена на 400 м под 
морското равнище. Връщане в 
йерусалим. вечеря. нощувка.

5 ден 
ярденит - каПернауМ - табÕа - 
тверия
закуска. Отпътуване за ярденит, 
мястото на кръщението на р. 
Йордан (препоръчваме ви да си 
подготвите бански и бели дрехи 
или да закупите специални бели 
роби от сувенирния магазин). 
Круиз с корабче по Галилейското 
езеро. Разглеждане на руините 
на древния капернаум и къщата 
на Симон (Петър), в която е 
живял самият Исус. Пристигане в 
табха, мястото където е станало 
чудото с нахранването на 5000 
души с пет хляба и две риби. 
Последна спирка на планината на 
Блаженството, където Исус избира 
дванайсетте си ученици измежду 
всички свои последователи. 
Пристигане вечерта в древния 
град тверия - столицата на 
Галилея, разположена на 200 м 
под морското равнище. Основан 
от сина на цар Ирод и кръстен 
в чест на римския император 
Тиберий, заради горещите си 
извори и мек климат, той се 

превръща в предпочитан зимен курорт в тази част на 
древния свят. Класическите автори описват града украсен с 
колонади, внушителни римски бани и храмове, направени от 
бял мрамор и широки мраморни стъпала, водещи във водите 
на езерето. Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

6 ден 
тверия - кана Галилейска - назарет - тверия
закуска. Целодневна екскурзия с посещение на 
Сватбената църква в кана Галилейска - мястото на първото 
чудо, извършено от Исус, когато той превръща водата във 
вино, планината Тавор (Преображението на Христос), 
назарет - “цветето на Галилея”с посещение на храма на 
Благовещението и гръцката църква, издигната на мястото, 
на което Архангел Гавраил се явил пред Дева Мария, за да 
й съобщи благата вест, че тя ще роди Христос. Връщане в 
хотела в Тверия. вечеря. нощувка.

7 ден 
акко - Õайфа - кесария - нетания/бат яМ
закуска. Отпътуване за акко, град, който със своите 
романтични минарета, масивни крепостни стени и 
палмови дръвчета, е имал дълга и изпълнена със събития 
история. Пешеходна разходка из стария град (UNESCO). 
Продължаване за третия по големина град в Израел - Õайфа, 
разположен в подножието на планината Кармел, свято 
място, свързано с борбата на пророк Илия със злото. Най - 
впечатляващите забележителности са Бахайският храм и 
градини, които представляват водопади от цветя, стилащи 
се по хълма, кипариси, каменни орли и пауни допълват 
великолепието на величествения паметник на основателите 
на Бахайската вяра. Посещение на храма с пещерата 
на пророк Илия. Продължаване за кесария, грандиозния 
град на Ирод Велики /37 г. пр.н.е./, който построява това 
пристанище, за да си съперничи с Александрия и го 
нарича Кесария в чест на своя благодетел Август Цезар. 
Разкопките, които се виждат днес, са само една малка част 
от укрепения град. Спирка за фотопауза на Aкведукта. 
Пристигане вечерта в курорта нетания или бат ям - 
курортната част на Тел Авив . Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

8 ден 
тел авив - лида Палестинска - софия
закуска. Отпътуване за тел авив. Начало на панорамната 
автобусна обиколка. Следва пешеходна обиколка на стария 
яфо. Посещение на манастира Св. Георги в град лида 
Палестинска /в днешно време гр. Лод/. Трансфер за летище 
Бен Гурион в тел авив. Обратен полет за българия в 20.30 ч. 
/*07.00 ч за дата на тръгване 11.11., предвидена е ранна 
закуска - кафе и сладки във фоайето на хотела. Кацане на 
летище софия в 23.10 ч./*09.50 ч. 

крайни Цени с включени летищни такси

19 май 1840 лв.
04 ноември 1780 лв.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Тел Авив - София
летищни такси
7 нощувки със закуски в хотели 3* от които: 
4 - в Йерусалим, 2 - в Тверия, 1 - в Нетания/Бат Ям 
7 вечери
трансфер летище - хотел - летище
туристическа програма в Израел с местен екскурзовод 
на български език
медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR
участие в литургия със Св. Причастие в Руския Горненски 
православен манастир в Еин Карем
круиз с корабче по Галилейското езеро
изкачване с лифт до манастира Карантала
сертификат за хаджийство
подарък - фирмена шапка и карта на Израел
водач - отец Веселин Арнаудов от църквата Св. София
всички входни такси на обектите, посочени в програмата
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 25.

намаление за: 
дете до 12 год. с двама възрастни в стая - 60 лв.

доплащане за:
единична стая - 490 лв. за дата 19.05.; 395 лв. за дата 04.11.
бакшиши за шофьори и екскурзоводи - 5 USD на турист 
на ден (заплащат се предварително с основния пакет) 

Примерни хотели, ползвани по тази програма: 
hotel Jerusalem Gate или подобен в Йерусалим 

(www.jerusalemgatehotel.com), hotel Astoria Tiberias или подобен в 
Тверия (www.astoria.co.il), Margoa hotel или подобен в Нетания/Бат 

Ям (www.hotelmargoa.co.il) 
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.78 лв. При промяна на курса, пакетната цена 
ще бъде преизчислена.

ПЪтеØествие из обетованата зеМя
софия - тел авив - йерусалиМ - витлееМ - йериÕон - куМран - МЪртво Море - ярденит - каПернауМ - табÕа - тверия - 

кана - назарет - акко - Õайфа - кесария - нетания/бат яМ - тел авив - лида Палестинска - софия
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12 дни / 10 нощувки

9 закуски, 10 вечери

дата на трЪГване
от 15 октомври до 26 октомври

1 ден софия - доÕа - Øираз

Отпътуване от софия в 13.00 ч.  
с редовен полет на QATAR 
AIRWAYS за доха. Кацане в 17.40 ч. 
Продължаване същата вечер в 
02.10 ч. за Øираз.

2 ден Øираз

Кацане в 04.00 ч. Трансфер и 
настаняване в хотел. нощувка. 
закуска. На обяд - начало на 
туристическата програма. Øираз 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, Øираз е и столичен 
център. Посещение на пищно 
декорираната с милиони стъклени 
късове гробница Øах Чераг, в която 
са положени останките на двама 
важни шиитски водачи. Обиколката 
на Øираз включва джамията 
Вакил, както и едноименния базар и 
построената през XVIII в. крепост на 
Карим Кан - създателя на династията 
Занд, накрая гробницата на поета 
Хафез. вечеря. нощувка.

3 ден Øираз - ПерсеПолис - 
накØ-е рустаМ - Øираз

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 Þнеско. 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. вечеря. нощувка.

4 ден ПасарГада - AбаркуÕ - 
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, 
реставриран по най - добрия 
начин от UNESCO през 2005 г. 
*приложено описание в края на 
програмата. вечеря. нощувка.

5 ден сар язд - язд

закуска. Отпътуване за град язд 
с попътна спирка в сар язд, 
известен със старинната 
си крепост, която в отдавна 
отминали времена е пазела 
пътя към Язд. Пристигане в язд. 
Посещение на “кулите на 
мълчанието” - зороастрийско 
гробище. Настаняване в хотел. 
вечеря. нощувка.

6 ден язд - наин - исфаÕан

закуска. язд е 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. Отпътуване 
за исфахан с попътна спирка в 
наин - град, известен с над 80-
те цистерни, построени в града 
още в древността. Програмата 
предвижда посещение на една 
от най - старите джамии, строени 
в Иран и руините на старата 
керпичена крепост, разрушена 
от монголите. Вечерта пристигане 
в исфахан. Настаняване в хотел. 
вечеря. нощувка.

7 ден исфаÕан

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 огромната 
Петъчна джамия (UNESCO), 
както и огромния площад Накш-
е-джахан, втори след Тянанмън, 
около който са разположени 
джамията Øейх 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. Свободно време за 
покупки в традиционния пазар 
под колонадите около площада. 
вечеря. нощувка. 

8 ден исфаÕан

закуска. Туристическата 
програма в исфахан продължава 
с посещението на арменската 
църква Ванк, която е известна 
със стенописите си и огромния 
купол, и накрая с разглеждане 
на двореца Чехелсутун. Разходка 
по два от каменните мостове на 
сухото корито на река Заянде. 
Свободно време. вечеря. 
нощувка.

9 ден исфаÕан - абианеÕ - каØан - теÕеран

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. Ако времето позволява, следваща спирка за 
разглеждане на подземния град Нушабад /входната такса 
се заплаща на място./ Вечерта пристигане в техеран. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

10 ден теÕеран

закуска. Начало на туристическата програма в 
иранската столица. 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. Опознаването на техеран продължава с 
посещение на двореца Голестан (UNESCO), един от най - 
старите паметници в града. вечеря. нощувка.

11 ден теÕеран

закуска. Обиколката на града тази сутрин продължава с 
Археологическия музей, Музея на килимите и др. 
Предвидено е и посещение на 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. Свободно време за разходка и последни 
покупки преди заминаване. вечеря.

12 ден теÕеран - доÕа - софия

Трансфер до летището в полунощ. Полет за доха в 04.35 ч.
Кацане в 06.10 ч. Излитане за софия в 14.30 ч. Кацане в 19.40 ч. 

крайна Цена с включени летищни такси

15 октомври 3275 лв.
отстъпка 120 лв. за записвания до 11.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет за международния полет София - 
Доха - Øираз - Техеран - Доха - София на QATAR AIRWAYS
летищни такси 
10 нощувки в хотели, от които: 3 - в Øираз в х-л 4*, 
1 - в Зейнодин в кервансарай, 1 - в Язд в х-л 4*, 
3 - в Исфахан в х-л 4*, 2 - в Техеран в х-л 4*
9 закуски, 10 вечери 
всички трансфери от/до летището 
транспорт с климатизиран автобус 
беседа на местни екскурзоводи с превод на 
български 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 
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 36 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена.
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15.

доплащане за:
 медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR 

- 22 лв., за лица над 65 г. - 33 лв., над 70 г. - 44 лв.
при недостигнат мин. брой от 15 туристи и при 

записани не по - малко от 12 тур. - 80 EUR
единична стая - 295 EUR виза за Иран - 50 EUR
бакшиши местни шофьори и екскурзоводи - 40 EUR 

(заплащат се с основния пакет)
входна такса за подземния град Нушабад - 6 EUR
Примерни хотели, ползвани по тази програма:

Shiraz Niayesh Boutique hotel или подобен в Øираз, 
Zeinoddin Caravanserai в Зейнодин, Mehr Hotel chain 

или подобен в Язд, Aseman Hotel Isfahan или подобен в 
Исфахан, Ferdowsi Grand hotel или подобен в Техеран.

Забележка: Нощувката в Çейнодин 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. 

Между изтока и заПада

Техеран

Кашан
Наин
Язд

ЗейнодинНакш-е-Рустам
Aбракух

ПасаргадаПерсеполис
Шираз

Абиенех
Исфахан

ИРАН

софия - доÕа - Øираз - ПерсеПолис - накØ-е рустаМ - ПасарГада - абаркуÕ - зейнодин - сар язд -
 язд - наин - исфаÕан - абианеÕ - каØан - теÕеран - доÕа - софия 
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коМбинирана обиколна 
ПроГраМа с Мини Почивка 

на варадеро

9 дни / 7 нощувки

7 закуски, 4 обяда, 1 вечеря, 
3 пансиона all inclusive 

във Варадеро

датA на трЪГване

Групово пътуване:

от 22 ноември до 30 ноември 

1 ден 
софия - Париж - Õавана

Излитане в 07.10 ч. от летище софия 
с полет на авиокомпания AIR FRANCE 
за Париж. Кацане в 09.20 ч. 
Излитане в 14.05 ч. за Õавана. Кацане 
на летище Хосе Марти в 18.25 ч. 
Трансфер и настаняване в хотел. 
Коктейл за “добре дошли”. нощувка.

2 ден 
Õавана 

закуска. Начало на целодневна 
туристическа обиколка на Õавана, 
включваща съвременната част на 
Хавана - Хаванския университет, 
площада на Революцията, 
известната крайбрежна улица 
Малекон, гробището Христофор 
Колумб и квартала Ведадо. 
Спирка в колониалната част 
на града, минавайки покрай Ел 
Капитолио, сградата на Театъра, 
Прадо авеню, Президентския 
дворец и Централния парк. 
обяд в местен ресторант. 
Обиколката продължава пеша из 
историческата и колониална 
част на града (UNESCO) - площада 
на Катедралата, площада Сан 
Франциско де Асис, великолепния 
площад на Оръжията, двореца 
Вилануева, Ел Темплете, Градския 
музей в Двореца на капитаните и 
други интересни обекти. По желание 
- урок по салса /1 ч./, разходка в 
стар модел американска кола /1 ч./. 
Връщане в хотела. нощувка. 

3 ден 
Õавана - Пинар дел рио - 
винялес - Õавана

закуска. Целодневна 
екскурзия до Пинар дел рио, 
най - известната западна 
провинция на Куба, известна с 
най - качествената тютюнева 
плантация в света. Посещение 
на фабрика за производство 
на цигари и запознаване с 
работния процес. Продължаване 
за долината Винялес и 
спирка на Лос Хасминес 
за панорамна гледка към 
уникалния и живописен пейзаж 
на долината и нейните скални 
причудливи образувания, т.н. 
Моготес, естествено изваяни от 
природата. Следва разходка 
с традиционна лодка по 
подводна река в Индианската 
пещера. обяд в местен 
ресторант. Посещение на 
праисторическите стенописи 
(пещерни рисунки върху
най - древните скали в 
страната). Връщане в хотела в 
Хавана. Потопете се вечерта 
в незабравимата атмосфера 
на шоу от ритми, цветове 
и многообразие на най - 
известното кабаре на Карибите 
- тропикана, разположено 
на открито в една екзотична 
тропическа градина (срещу 
допълнително заплащане). След 
края на спектакъла - трансфер 
до хотела. нощувка. 

4 ден 
Õавана - ГуаМа - тайно - 
сиенфуеГос - тринидад

закуска. Отпътуване към 
южната част на острова за 
тринидад. Първа спирка по 
пътя в Гуама за посещение във 
ферма за крокодили, следваща 
в селището тайно. Пристигане 
в град сиенфуегос - “Перлата 
на юга”, разположен в красив 
залив, пазен от крепостта 
Хагуа. Туристическа програма, 
включваща посещение на 
парка Хосе Марти, главния 
площад със сгради - шедьоври 
от ХIX и ХХ в., театъра Томас 
Тери, Двореца на долината, 
построен между 1912 и 1917 г.  
обяд в местен ресторант. 
Продължаване за тринидад. 
Настаняване в хотел. Коктейл 
за “добре дошли”. вечеря. 
нощувка.

5 ден 
тринидад - санта клара - варадеро (All inclusive)

закуска. Полудневна обиколка на тринидад (UNESCO), 
включваща посещение на Романтичния музей, който 
представя бита и архитектурата на колониалното 
минало на Тринидад, намиращ се в прекрасен дворец. 
След това следва Канчанчара бар - стара сграда с 
атмосфера от XVIII в., където е предвидена дегустация на 
уникален коктейл с ром, приготвен от сока от захарна 
тръстика. обяд в местен ресторант. Отпътуване за 
санта клара, последното място, където е пребивавал Че 
Гевара с посещение на Мавзолея и Музея, посветен на 
неговия изключителен живот. Следва обзорна обиколка, 
включваща Оръжейния влак, свързан с важни моменти 
от кубинската революция. Продължаване за курорта 
варадеро, славещ се с фините бели пясъчни брегове и 
прозрачни води, които го нареждат сред челната тройка 
на най - романтичните плажове в света. Настаняване 
в хотел. изхранване на база ALL INCLUSIVE (всичко 
включено в цената). нощувка.

6 ден варадеро (All inclusive)

закуска. Свободен ден, в който можете да изживеете 
съкровените си мечти, отпуснати блажено в хамак с 
кубинска пура и освежаващ коктейл от екзотични плодове, 
а вечерта, без колебания, да се отдадете на лудите 
страсти, които Карибско море разпалва. изхранване на 
база All Inclusive (всичко включено в цената). нощувка.

7 ден варадеро (All inclusive)

закуска. Свободен ден за плаж и почивка. изхранване на 
база All Inclusive (всичко включено в цената). нощувка.

8 ден варадеро - Õавана - Париж

закуска. Свободно време до обяд. Трансфер от хотела 
до летище Хосе Марти в Хавана за обратния полет до 
Париж в 17.50 ч. 

9 ден Париж - софия

Кацане в Париж в 08.35 ч. В 10.20 ч. излитане за софия. 
Кацане в софия в 14.05 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

22 ноември 4217 лв.
отстъпка 120 лв. за записвания до 10.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Париж - Хавана - Париж - 
София на AIR FRANCE
летищни такси
7 нощувки със закуски от които: 3 - в Хавана в х-л Tryp 
Habana Libre 4* или подобен, 1 - в Тринидад в х-л Trinidad 
del Мar 4* или подобен, 3 - във Варадеро в хотел Melia 
Las Antillas 4* или подобен на база All inclusive
4 обяда, 1 вечеря
всички трансфери, упоменати в програмата 
коктейл за “добре дошли” в хотела в Хавана и Тринидад
туристическа програма 
местни екскурзоводи на англ./испански език с превод 
на български език
водач - преводач от агенцията
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 280 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена.
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15.

доплащания за: 
единична стая - 395 лв. 

входна виза за Куба - 40 USD (при подаване на 
документите от турист. агенция, при подаване лично от 

пътуващите - 15 USD)
изходна такса от Куба - 25 USD (заплаща се на 

летището при излитане от Хавана)
медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR 

- 18 лв., над 65 г. - 27 лв., на д 70 г. - 36 лв.
при недостигнат мин. брой от 15 тур. и при записани не 

по - малко от 12 тур. - 90 EUR 
бакшиши за шофьори, екскурзоводи - 35 EUR

посещение на Тропикана - ~115 EUR при мин. 2 тур.
(цената вкл. шоу, 1/4 бутилка ром, мини бутилка 

пенливо вино марка Freixenet, трансфер, изисква се 
предварителна резервация и плащане с основния пакет), 

урок по салса /1 ч./ - 15 EUR, разходка в стар модел 
американска кола /1 ч., 4-ма на кола - 15 EUR на турист.

Забележка: цените са калкулирани при курс
1 USD = 1.75 лв. При промяна на курса, пакетната 

цена ще бъде преизчислена.

любов завинаГи
софия - Париж - Õавана - Пинар дел рио - винялес - ГуаМа - тайно - сиенфуеГос - тринидад - 

санта клара - варадеро - Õавана - Париж - софия

Тринидад
Санта Клара

Сиен
фуег

осПинар дел Рио

Хавана
Варадеро
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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 
се заплаща на място/. Разглеждане на това природно 
чудо от аржентинска страна със спиращи дъха гледки 
и изумителна панорама, от която се намират 3/4 от това 
приказно явление. Разходката по специални пътища и 
мостове отвежда в непосредствена близост до някои от 
тях, а под дъги от дъжд и мъгла, образувани от падащата 
вода, се стига в близост до най - високата част, 
Дяволското гърло (Гарганта дел Диабло). Той е 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 
иГуасу (от бразилска страна)

закуска. Посещение на водопадите с впечатляващи 
гледки и изумителни панорами от бразилска страна. В 
зависимост от нивото на водите на река Игуасу, броят 
на малките и големи 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 (входните такси се заплащат на 
място). По желание за качване на адреналина - Макуку 
сафари, незабравимо приключение, при което качени на 
борда на моторна лодка, ще стигнете до самите падове 
на водопада, както и полет над водопадите с хеликоптер. 
Връщане в хотела. вечеря. нощувка. 

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 Õристос (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. По желание вечеря - барбекю в 
ресторант извън хотела. нощувка.

13 дни / 10 нощувки

9 закуски, 2 вечери

дата на трЪГване

Групово пътуване

от 17 ноември до 29 ноември

1 ден 
софия - лондон - буенос айрес

Отпътуване от софия в 14.10 ч. с 
редовен полет на BRITISH AIRWAYS 
за лондон. Кацане в 15.40 ч. 
Продължаване същата вечер в 
22.10 ч. за буенос айрес.

2 ден 
буенос айрес
 
Кацане в 09.00 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.

аржентина - водоПадите иГуасу - бразилия

софия - лондон - буенос айрес - Монтевидео - буенос айрес - иГуасу - рио де жанейро - лондон - софия

БРАЗИЛИЯ

AРЖЕНТИНА
УРУГВАЙ

Игуасу

Рио де Жанейро

Монтевидео
Буенос Айрес

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.
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крайна Цена с включени летищни такси

22 ноември 4947 лв.
отстъпка 130 лв. за записвания до 17.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Лондон - Буенос Айрес - 
Рио де Жанейро - Лондон - София на BRITISH AIRWAYS с 
вкл. летищни такси
самолетен билет Буенос Айрес - Игуасу - Рио де 
Жанейро с вкл. летиюни такси 
10 нощувки, 9 закуски в хотели 4* от които: 3 - в Буенос 
Айрес, 2 - в Игуасу, 4 - в Рио де Жанейро, 1 - в Лондон в 
хотел 3* в района на летището 
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 туристическа 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 
водач-преводач от агенцията и обслужване с 
превод на бълг. език за включените в пакетната цена 
посещения и мероприятия
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси за 
международния полет на стойност 410 ЕUR и 70 EUR общо за 
останалите полети. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена.
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15.

доплащания за:
единична стая - 885 лв

медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR 
- 30 лв., над 65 г. - 45 лв., над 70 г. - 60 лв.

при недостигнат мин. брой от 15 тур. и при записани 
не по - малко от 12 тур. - 120 EUR

вход за аржентинската част на Игуасу - 27 USD, 
вход за бразилската част на Игуасу - 23 USD, 

вход за Птичия парк - 22 USD
бакшиши за шофьори, екскурзоводи - 40 USD 

(заплащат се с основния пакет)
факултативните мероприятия: 

Аржентина: Тигре и Делта - 85 USD при мин. 4 тур.,
Фиеста Гауча с включен обяд - 150 USD при мин. 10 тур., 

Танго шоу с вечеря - 130 USD при мин. 10 тур.
Уругвай:

екскурзия до Монтевидео - 395 USD при мин. 10 тур.
Бразилия Игуасу:

Mакуку сафари (4x4) - 105 USD при мин 4 тур., 
разходка с хеликоптер над водопадите (15 мин.) - 

~130 USD (заплаща се на място), 
Рио де Жанейро: 

Самба шоу - 110 USD (без вечеря) при мин. 4 тур., 
екскурзия “Заливът Гуанабара” - 74 USDпри мин. 4 тур., 

екскурзия до Петрополиш - 66 USD при мин. 4 тур.,
посещение на Маракана с екск. и вход - 22 USD

Забележка: допълнителните екскурзии се провеждат 
на английски и испански език. Çадължително се заявяват 

преди отпътуване и се заплащат с основния пакет. 
Група от записани мин. 15 тур. се придружава от 

българския водач. Цените на доп. екскурзии подлежат 
на препотвърждение.  

Примерни хотели, ползвани по тази програма:
HR Luxor hotel (http://www.hrluxor-hotel-buenos-aires.

com/) или подобен в Буенос Айрес, Recanto Cataratas 
Thermas Resort Convention  (http://www.recantocatara-
tasresort.com.br/) или подобен в Игуасу, hotel Golden 

Tulip Continental (www.goldentulipcontinental.com) или 
подобен в Рио де Жанейро. 

Забележка: цените са калкулирани при курс 
1 USD = 1.75 лв. При промяна на курса, пакетната цена 

ще бъде преизчислена.

8 ден 
ПетроПолиØ (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. 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, по желание и 
срещу допълнително заплащане 
посещение с екскурзовод). Накрая 
на деня посещение на царството 
на скъпоценните камъни в световно 
известната бижутерска къща Щерн. 
По желание и срещу допълнително 

заплащане шоу - спектакъл 
Бразилска самба с много 
страст, ритъм, вихрени танци и 
карнавални костюми. нощувка. 
 
10 ден 
рио де жанейро

закуска. Свободно време за 
плаж и разходка. нощувка.

11 ден 
рио де жанейро - 
заливЪт Гуанабара 
(По желание) - лондон
 
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 сред пищни тропически 
гори, красиви плажове, скали 
с екзотични форми и върхове. 
Връщане в хотела в Рио. 
Трансфер до летището и полет 
за лондон в 00.05 ч. 
 
12 ден  
лондон

Кацане в лондон в 13.25 ч. 
Трансфер и настаняване в хотел. 
Свободно време за разходка из 
центъра на английската столица. 
нощувка. 

13 ден  
лондон - софия

Излитане за софия в 08.10 ч. 
Кацане в софия в 13.20 ч.

буенос айрес и неГовия чар, Монтевидео и неГовото сПокойствие, рио де жанейро и неГовата МаГия, 
да добавиМ и водаПадите иГуасу и тяÕната фантазия.....
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16 дни / 14 нощувки

13 закуски, 3 обяда, 2 вечери

датA на трЪГване
от 16 октомври до 31 октомври 

1 ден 
софия - аМстердаМ - лиМа

Излитане от летище софия с 
BULGARIA AIR в 07.15 ч. Кацане 
в амстердам в 09.05 ч. Излитане 
с директен полет за лима на 
авиокомпания KLM ROYAL DUTCH 
AIRLINES в 12.30 ч. Кацане в 18.05 ч. 
местно време в лима - столица на 
Перу и своеобразна порта към 
страната. Създаден от Франсиско 
Писаро през 1535 г., Лима 
се превръща бързо в столица 
на завоюваните от испанския 
конкистадор земи. Градът се 
разраства и не след дълго 
придобива славата на един от 
най - красивите градове в Латинска 
Америка. лима днес се отличава 
с елегантни сгради в колониален 
стил, както и някои отлични музеи. 
Посрещане от местния партньор. 
Трансфер и настаняване в хотел. 
нощувка. 

2 ден
лиМа 

закуска. Начало на полудневна, 
автобусна обиколка на 
столицата на Перу. Специално 
организираният за групата тур 
включва паметници от различни 
епохи. Първа спирка ще бъде Хуака 
Пуклана - пирамида, създадена 
като важен сакрален център още 
през XIV в. Обиколката продължава 
с паметници от колониалната 
епоха и основните площади 
на града - Парадния площад, 
Площад Сан Мартин, Двореца 

на архиепископа. Посещение на 
Катедралата и манастирския 
комплекс Св. Франциск - един от 
най - големите в Латинска Америка. 
След историческия център, турът 
продължава с обиколка на някои от 
най - известните жилищни райони 
на града, като Ел Оливар де Сан 
Исидро и парка Мирафлорес. 
Свободен следобед за разходка, 
чрез която самостоятелно да усетите 
атмосферата на перуанската 
столица или да посетите Музея на 
златото на Перу. нощувка.

3 ден 
лиМа - Паракас

Ранен трансфер до автогарата 
и отпътуване в 03.45 ч. с автобус 
с други туристически групи за 
Паракас. При пристигането в 
малкото курортно градче, в 08.00 ч.  
започва двучасов тур с лодка до 
намиращите се наблизо балестови 
острови. Разходката с лодка ще 
се превърне в едно незабравимо 
изживяване, а пасажерите ще 
се почувстват като във филм на 
National Geographic, заобиколени 
от милиони птици, пингвини и тюлени, 
някои от които често се приближават 
до лодките, за да задоволят 
любопитството си към намиращите 
се в лодката. След връщането в 
Паракас, свободно време за пазар 
на сувенири и обяд. Настаняване 
в хотел. Време за релакс след 
ранното ставане или за слънчеви 
бани на близко разположения плаж. 
нощувка.
Забележка: турът на Балестови 
о-ви се провежда единствено от 
08-10 ч. Автобусните компании, с 
които се пътува от град до град 
предлагат комфортни автобуси, 
добро обслужване и осигуряват 
контрол. Моля, посетете 
www.cruzdelsur.com.pe

4 ден 
Паракас - наска

закуска. Трансфер до автогарата 
и отпътуване в 07.25 ч. за наска. 
Разглеждане от птичи поглед 
на едноименната долина с 
мистериозни фигури на животни, 
птици и геометрични фигури. Полетът 
над мистичното плато Наска, 
продължаващ около 40 мин., е още 
едно незабравимо и задължително 
изживяване за всеки един посетител 
на Перу. И до ден-днешен 
учените нямат обяснение как 
представителите на едноименната 

култура, процъфтявала в периода от I в. пр. Хр. до XVIII в., са 
създали прочутите геоглифи, изрисувани така, че в целостта 
си могат да се видят само от птичи поглед. Загадка за 
археолозите и историците е и причината, поради която 
тези линии са издялани в скалите. След полета настаняване 
в хотел. нощувка.
забележка: полетите над Наска се провеждат до ранния 
следобед.

5 ден 
наска - чаучила (По желание) - арекиПа 

закуска. Свободно време или по желание и срещу 
допълнително заплащане екскурзия до гробището 
Чаучила - една от най - известните туристически атракции 
в района на платото Наска. Гробището се счита за 
едно от най - старите намерени в света, като вероятно 
представителите на културата Наска го използват от III в. 
сл. Хр. Погребенията са извършвани по особен начин, 
който и до ден днешен поставя редица въпроси, на които 
изследователите нямат отговор. По пътя на връщане към 
хотела, е предвидена и спирка в местна работилница 
за глина, където майстори ще демонстрират техники, 
използвани с векове от населението на този район. 
Трансфер до автогарата и в 14.30 ч. отпътуване по посока 
арекипа - вторият по големина град в Перу. Предстои 
дълго пътуване с автобус с други туристически групи, 
което минава през живописни и красиви местности, край 
бреговете на Тихия Океан, които не могат да оставят 
равнодушни, дори най - опитните пътешественици. В 
автобуса ще бъде предоставена вечеря. Пристигане в 
арекипа в 23.00 ч. и настаняване в хотел. нощувка.

6 ден 
арекиПа 

закуска. Сутринта свободно време. В 14.30 ч. начало 
на полудневна обиколка на арекипа, специално 
организирана за групата. Наричан Белият град заради 
къщите, изградени от бял вулканичен камък, градът 
впечатлява със своето живописно местоположение 
на височина от 2300 м в подножието на вулкана Ел 
Мисти. Обиколката включва площада и църквата Сан 
Франциско /отвън/, Катедралната църква, Площад 
де Армас /Площад на оръжията/ и други сгради в 
колониален стил. Задължителна част от обиколката на 
Арекипа е и грандиозният религиозен комплекс Санта 
Каталина, който до съвсем скоро беше дом на 450 
монахини. Връщане в хотела. нощувка.

7 ден 
арекиПа - чивай 

закуска. В 08.00 ч. отпътуване за чивай, малко селце, 
разположено на височина от около 3600 м, което е 
идеална отправна точка за посещения на канüона 
колка. Настаняване в хотел. Предстои свободно време 
и аклиматизация. По желание и срещу допълнително 
заплащане посещение на минералните извори Ла 
Калера. Минералната вода тук е богата на сяра и желязо 
и е полезна за ревматични заболявания и такива на 
опорно двигателната система. нощувка.

8 ден 
чивай - колка канÜон - Пуно

ранна закуска и отпътуване към прочутия канüон колка. 
С дълбочина от около 3200 м, той е от най - дълбоките в 
Перу, а и в света. Посещение на прочутия Cruz del Condor 

неразГаданите тайни на древните инки
софия - аМстердаМ - лиМа - Паракас - наска - арекиПа - чивай - колка канÜон - Пуно - езерото титикака - куско - 

свещената долина на инките - аГуас калиентес - Мачу Пикчу - куско - лиМа - аМстердаМ - софия

Чивай

Мачу Пикчу

Куско

ез. Титикака

Лима

Наска

Паракас

ПЕРУ

Арекипа
Пуно
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15 ден 
аМстердаМ 

Кацане в амстердам в 15.30 ч. Трансфер и настаняване в 
хотел в района на летището. нощувка. 

16 ден 
аМстердаМ - софия

закуска. Полет амстердам - софия с BULGARIA AIR в  
10.20 ч. Кацане на аерогара софия в 14.00 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

16 октомври 6589 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 31.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Амстдердам - София 
на BULGARIA AIR
самолетен билет Амстердам - Лима - Амстердам на KLM 
ROYAL DUTCH AIRLINES 
летищни такси за 4-те отсечки / 280 EUR към 11.01.2016 г./
самолетен билет за вътрешния полет Лима - Куско на 
StarPeru с включени летищни такси 
14 нощувки в хотели 3*, от които: 2 - в Лима, 1- в Паракас, 
1 - в района на Наска, 2 - в Арекипа, 1 - в Чивай, 
2 - в Пуно, 3 - в Куско, 1 - в Агуас Калиентес, 
1 - в Амстердам в района на летището
13 закуски, 3 обяда в местни р-нти, 1 вечеря в р-нт 
Pachapapa, 1 вечеря в автобуса Наска - Арекипа
транспорт с автобус, влак и моторна лодка
всички трансфери по програмата
самолетната екскурзия над долината Наска
eкскурзия до Колка Каньон
всички екскурзии с включени входни такси
местни екскурзоводи водач-преводач от агенцията 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15.

намаление за:
3-ти възрастен - 720 лв

доплащания за:
летищни такси за полета над Наска - ~7 USD 

единична стая - 845 лв. 
медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR - 30 лв., 

над 65 г. - 45 лв., над 70 г. - 60 лв
посещение по желание на минералните извори 

Ла Калера - 3.5 USD, 
екскурзия до Чаучила - 30 USD при мин. 4 тур. и 20 USD 

при мин. 10 тур. (заявява се предварително и се заплаща 
с основния пакет)

бакшиши за шофьори и екскурзоводи - 40 USD 
(заплащат се с основния пакет)

при недостигнат мин. брой от 15 тур. 
и при записани не по - малко от 12 тур. - 90 EUR

Примерни хотели по тази програма:
 Hotel San Agustin Еxclusive или подобен в Лима, 

Hotel San Agustin или подобен в Паракас, Hotel Majoro 
или подобен в Наска, Arequipa Hotel San Agustin или 

подобен в Арекипа, Hotel Colca Inn или подобен в Пуно, 
Hotel San Agustin Internacional или подобен в Куско, Hotel 

Waman или подобен в Агуас Калиентес. 
За инфорìация: входна такса за Музея на златото в Лима 

- 33 S  Peruvian New Sol /~20 лв.
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.75 лв. При промяна на курса, пакетната цена 
ще бъде преизчислена.

/Кръстът на Кондорите/, място 
прочуто със своите наблюдателни 
площадки, от които десетки туристи 
рано всяка сутрин наблюдават отблизо 
гнезденето на “кралете на въздуха” 
- южноамериканските кондори, 
обитаващи височини до 5000 м и 
реещи се в необятното небе. След 
незабравима разходка, връщане в 
чивай и оттам отпътуване в 13.15 ч. с 
автобус за Пуно (продълж. 6.30 часа). 
Настаняване в хотел. нощувка.

9 ден 
езеро титикака

закуска. Отпътуване с лодка по водите 
на езерото титикака, което е най - 
високото плавателно езеро в света. 
Според местните предания и легенди, 
сътворението на света започва 
именно оттук. Програмата предвижда 
посещение на “плаващите острови” 
на племето Урос, които създават 
своите селища върху огромни сламени 
салове, които плават във водите на 
езерото. Програмата предвижда и 
посещение на остров такиле, чиито 
обитатели имат текстила за свой 
основен поминък. Запомняща се 
гледка са мъжете на острова, които 
навсякъде ходят със своето плетиво. 
Според легендата първият инка, Монко 
Капак, излязъл от езерото Титикака, за 
да научи хората да почитат слънцето. 
обяд в местен ресторант. След 
разходката връщане в Пуно. нощувка.
 
10 ден 
Пуно - куско

закуска. Трансфер до автобусната 
гара. В 07.15 ч. отпътуване с 
туристически автобус в посока куско. 
Автобусният преход продължава 
около 10 часа и е едно неповторимо 
изживяване. Пътят към столицата 
на инките минава през живописен 
маршрут, редуващ великолепни 
пейзажи. За да се разнообрази 
престоя в автобуса са предвидени 
и попътни посещения, които дават 
възможност за разглеждане на 
забележителности като музея 
Пукара с експонати на монолити 
и каменни скулптури на културата 
Пукара, намерени в намиращия се 
наблизо археологически комплекс - 
първото свидетелство за цивилизация 
на перуанското плато Алтиплано, 
прохода Ла Рая - най - високата 
част по трасето, където надморската 
височина достига 4312 м. Следва 
спирка за почивка и вкусен обяд в 
местен ресторант, след което пътят 
към Пуно продължава със спирки при 
храма на Виракоча, построен в чест 
на върховния бог на инките - Апу Кон 
Тики Виракоча и Андахуайлиляс - 
храм, наричан “Сикстинската капела” 
на Америка, заради изображенията 
в него. Пристигане в куско - най - 
магическият перуански град - столица 
на империята на инките от XV в. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

11 ден 
куско 

закуска. Обиколка на куско и 
неговите околности, специално 
организирана за групата. 
Програмата предвижда посещение 
на Катедралата и къщата на 
Адмирала, считана за една от  
най - красивите колониални сгради 
в града и построена по заповед на 
адмирал Франциско Малдонадо. 
Caza del Almirante е изградена 
върху стена от времето на инките, а 
ренесансовата и фасада е наистина 
изящна. Програмата продължава с 

цитаделата Саксайхуаман, 
която е изградена през XII в. от 
представители на народа килке, 
още преди инките да завоюват 
този район. Следваща спирка е 
на археологическия комплекс 
Тамбомачай, останките в 
Килке с амфитеатъра и залата 
за жертвоприношения, чието 
име произлиза най - вероятно от 
лабиринт, заради множеството 
подземни канали, издълбани в 
скалите в зигзаг модел, и накрая 
впечатляващата крепост Пука 
Пукара. Връщане в хотела. 
нощувка.

12 ден 
куско - свещената долина - 
аГуас калиентес

закуска. Програмата 
предвижда посещение на 
свещената долина. Долината, 
оформена от водите на р. 
Урубамба, се простира между 
Олантайтамбо и селището 
Писак, известно със своя 
неделен колоритен индиански 
пазар, където местните жители 
и днес продават или разменят 
различни стоки, точно както 
техните предшественици са 
го правили преди стотици 
години. Стотици тераси 
превръщат планинските 
склонове в обработваема 
земя, придавайки на района 
уникален характер. Разглеждане 
на археологическия комплекс 
Олантайтамбо и Чинчеро -  
най - типичното място от 
Свещената долина, останало 
непокътнато и съхранило 
традициите си стотици години. 
обяд в местен ресторант. 
Пътуване с влак до района на 
агуас калиентес. Настаняване  
в хотел. нощувка.
 
13 ден 
Мачу Пикчу - куско

закуска. Трансфер с автобус 
и местен екскурзовод до 
“Изгубеният град на инките”. 
Туристическа програма за 
разглеждане на Мачу Пикчу 
- най - прочутите останките от 
времето на инките. Истинско 
чудо е как селището е било 
изградено на отдалечения 
планински хребет, висок 2400 м,  
но още по - голямо чудо е, че 
испанските конкистадори са 
го пощадили. Посещение на 
Главния площад, Кралските 
жилищни помещения, Храма на 
трите прозореца, Кръглите 
кули и Слънчевия часовник. 
Какъв е бил в действителност 
Мачу Пикчу - последно 
убежище, храмово селище или 
мястото, откъдето произхождат 
инките? Свободно време за 
самостоятелно разглеждане. 
Връщане в агуас калиентес. 
Отпътуване с влак за куско. 
Настаняване в хотел. вечеря в 
ресторант Pachapapa. нощувка.
 
14 ден 
куско - лиМа - аМстердаМ 

закуска. Трансфер до летището. 
Вътрешен полет до лимa в 11.30 ч. 
Кацане след 1 час, по желание 
разходка до центъра на Лима 
с водача на групата. Същата 
вечер в 21.15 ч. продължаване 
с полет на KLM ROYAL DUTCH 
AIRLINES за амстердам.
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10 дни / 8 нощувки

7 закуски, 8 вечери

дата на трЪГване

от 18 септември до 27 септември

1 ден 
софия - доÕа - делÕи
 
Отпътуване от софия в 20.05 ч. 
с редовен полет на QATAR 
AIRWAYS за доха. Кацане в 00.40 ч. 
Продължаване същата нощ в 01.40 ч. 
за делхи.

2 ден 
делÕи - варанаси

Кацане в 07.40 ч. в делхи и 
продължаване с вътрешен полет за 
варанаси. Кацане след 1.30 мин., 
посрещане на летището и трансфер 
до хотела. Привечер посещение на 
Аарти церемония. Придвижването 
до брега на р. Ганг се осъществява 
с велосипедна рикша. вечеря. 
нощувка.

3 ден 
варанаси - сарнат - варанаси

закуска. Ранно отпътуване към 
бреговете на р. Ганг и разходка с 
лодка. Обиколка на варанаси - 
често наричан “Градът на 
храмовете”. Това е едно от най - 
важните религиозни средища в 
Индия, свещен град за хиндуисти, 
будисти и джайнисти. Културата на 
Варанаси е тясно свързана с р. Ганг 

и нейното културно и религиозно 
значение. Редица индийски духовни 
водачи произлизат от града в това 
число и самият Буда. Марк Твен 
пише “Варанаси е по - стар от 
историята, по - стар от традицията 
и по - стар от легендата и дори 
изглежда два пъти по - стар от 
всички тях взети заедно”. Следобед 
посещение на селището сарнат, 
разположено на 12 км от Варанаси, 
което има огромно значение за 
Будистката религия, тъй като това е 
мястото, където Буда проповядва за 
пръв път своето учение. Посещение 
на голямата ступа Дхамек, 
построена около 500 г. и в която 
Буда е водил своите проповеди, 
саркофага и колоната на Ашока. 
вечеря. нощувка. 

4 ден
варанаси - делÕи - джайПур

закуска. Трансфер до летището 
на варанаси и полет за делхи. 
Посрещане на летището и 
отпътуване с автобус за джайпур. 
Привечер настаняване в хотел.
вечеря. нощувка. 

5 ден 
джайПур - аМер 

закуска. Отпътуване за 
селището амер и посещение 
на великолепната Кехлибарена 
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 Розовия 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.

6 ден 
джайПур - фатеÕПур сикри - аГра 

закуска. Отпътуване от джайпур по посока агра със 
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 града, 
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. Пристигане в агра и посещение на 
Червения Форт и на прочутата гробница Тадж Махал, 
построена за любимата съпруга на моголския владетел 
Øах Джахан - Мумтаз Махал. Изящната гробница е един 
от най - бляскавите примери за високите достижения на 
моголските 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. По желание и срещу допълнително 

Митове, релиГия и Мистика
софия - доÕа - делÕи - варанаси - сарнат - делÕи - джайПур - фатеÕПур сикри - аГра - 

джанси - каджураÕо - орча - джанси - делÕи - доÕа - софия
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9 ден 
делÕи

закуска. Целодневна обиколка 
на Стария град, известен като 
Øахджаханабад. Днес спомен от 
някогашната могъща столица на 
моголите са останките от нейните 
мощни крепостни стени и няколко 
от портите на града. Обиколката 
включва фотопауза пред Червената 
крепост, укрепление, намиращо 
се в старата част на Делхи, и 
посещение на Джама Масджид, 
най - голямата джамия в Индия, която 
има 3 входа, четири ъглови кули и 2 
минарета, издигащи се на над 40 
м. И двете сгради са издигнати по 
заповед на може би  
най - прочутия моголски владетел 
Øах 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 “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, кулата Кутуб Минар. По 
желание и срещу допълнително 
заплащане посещение на шоу “Звук 
и светлина”. вечеря. нощувка.

заплащане посещение на 
Мохабат Тадж шоу. Настаняване 
в хотел. вечеря. нощувка.

7 ден
аГра - джанси - каджураÕо
 
закуска. Ранен трансфер от 
хотела до жп гарата в агра и 
отпътуване с влак 1-ва класа с 
климатик и запазено място за 
джанси (продълж. на пътуването 

~3 ч.). Пристигане на жп гарата 
в джанси и продължаване със 
специално организиран за групата 
автобус за каджурахо. Пристигане 
в каджурахо и разглеждане на 
храмовия комплекс в Каджурахо, 
изграден между 950 - 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 и те се 
считат за едни от най - красивите 
религиозни постройки в Индия. 
Храмовият комплекс е разкрит 
случайно от английски войници.... 
Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка. 

8 ден 
каджураÕо - орча - джанси - 
делÕи

закуска. Отпътуване за орча 
и разглеждане на красивото 
средновековно селище, което е 
съхранило уникални архитектурни 
шедьоври. Създадено е 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 
р. Бетва. Продължаване за гарата 
в Джанси и отпътуване с влак за 
столицата (продълж. на пътуването 

~5 ч.). Пристигане късно вечерта 
в делхи и трансфер до хотела. 
вечеря. нощувка.

10 ден 
делÕи - доÕа - софия

Трансфер до летището на делхи. Ранен полет за доха в 
09.20 ч. Кацане в доха в 11.00 ч. Излитане за софия в  
14.00 ч. Кацане в софия в 19.05 ч. 

крайна Цена с включени летищни такси

18 септември 2570 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 24.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет за международния полет София - 
Доха - Делхи - Доха - София на QATAR AIRWAYS
летищни такси за международни и вътрешни полети
самолетен билет за вътр. полет Делхи - Варанаси - Делхи
билети за влак Агра - Джанси и Джанси - Делхи 1-ва 
класа с климатик и запазено място
трансфери летище - хотел - летище
8 нощувки в хотели 4*, от които: 2 - във Варанаси, 
2 - в Джайпур, 1 - в Агра, 1 - в Каджурахо, 2 - в Делхи 
7 закуски и 8 вечери 
тур. обиколка на градовете Делхи, Варанаси, Сарнат, 
Джайпур, Фатехпур Сикри, Агра, Каджурахо, Орча 
местни екскурзоводи на английски/руски език с 
превод на български 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
разходка с лодка по р. Ганг във Варанаси
разходка с велосипедна рикша във Варанаси
наземен транспорт с тур. климатизиран автобус
водач от агенцията по време на цялото пътуване
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 83 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена. 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15.

доплащане за: 
единична стая - 450 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 19 лв., над 65 г. - 28.50 лв., над 70 г. - 38 лв. 

недостигнат мин. брой от 15 тур. и при записани 
не по - малко от 10 тур. - 90 EUR 
виза за Индия - 105 лв. 

бакшиши за местни екскурзоводи и шофьори - 35 EUR 
бакшиши за пренасяне на багажа в хотелите, такса за 

камери и фотоапарат при снимане в обектите - ~50-200 INR 
вечерно шоу “Звук и светлина” - 28 EUR при мин. 10 тур., 

Мохабат Тадж шоу в Агра - 29 EUR при мин. 10 тур.
входна такса и транспорт до гробницата на Хумаюн - 

~500 INR (~8 EUR)
ПРИМЕРНИ хОТЕЛИ, ПРЕДВИДЕНИ ПО ПРОГРАМАТА: 

х-л Meraden Grand - 4* (www.meradengrand.com) 
или подобен във Варанаси, 

х-л Mansingh - 4* (www.mansinghhotels.com) 
или подобен в Джайпур, х-л Mansingh Palace - 4* 
(www.mansinghhotels.com) или подобен в Агра, 
х-л Usha Bundela - 4* (www.ushalexushotels.com) 
или подобен в Каджурахо, х-л Sarovar Portico - 4* 

(www.sarovarhotels.com/delhi-hotels/sarovar-portico-nara-
ina) или подобен в Делхи 
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на Моголската империя, изградена 
през XVI в. от считания за най - 
могъщ владетел на моголите 
Джалал уд Дин Акбар. Склоновете, 
на които е разположен града, 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. Пристигане в агра и 
посещение на Червения Форт 
и на прочутата гробница Тадж 
Махал, построена за любимата 
съпруга на моголския владетел Øах 
Джахан - Мумтаз Махал. Изящната 
гробница е един от най - 
бляскавите примери за високите 
достижения на моголските 
култура и архитектура, символ 
на вечната любов на шаха към 
неговата съпруга. По желание и 
срещу допълнително заплащане 
посещение на Мохабат Тадж 
шоу. Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

7 ден аГра - джанси - 
каджураÕо
закуска. Ранен трансфер от 
хотела до жп гарата в агра и 
отпътуване с влак 1-ва класа с 
климатик и запазено място за 
джанси (продълж. на пътуването 
~3 ч.). Пристигане на жп гарата 
в джанси и продължаване със 
специално организиран за групата 
автобус за каджурахо. Пристигане 
в каджурахо и разглеждане на 
храмовия комплекс в Каджурахо, 
изграден между 950 - 1050 г. и 
съхранил уникални по рода 
си паметници на индийската 
архитектура и изкуство. 
Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка. 

8 ден каджураÕо - орча - 
джанси - делÕи
закуска. Отпътуване за орча 
и разглеждане на красивото 
средновековно селище, което е 
съхранило уникални архитектурни 
шедьоври. Продължаване за 
гарата в Джанси и отпътуване с 
влак за столицата (продълж. на 
пътуването ~5 ч.). Пристигане късно 
вечерта в делхи и трансфер до 
хотела. вечеря. нощувка.

9 ден делÕи
закуска. Целодневна обиколка 
на Стария град, известен като 
Øахджаханабад. Днес спомен от 
някогашната могъща столица на 
моголите са останките от нейните 
мощни крепостни стени и няколко 
от портите на града. Обиколката 
включва фотопауза пред 
Червената крепост, укрепление, 
намиращо се в старата част на 
Делхи, и посещение на Джама 
Масджид. И двете сгради са 
издигнати по заповед на може 
би най - прочутия моголски 
владетел Øах 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., 
булевард Раджпат, Раштрапати 
Бхаван или Президентския 
дворец, Сансад Бхаван или 
сградата на Парламента, 
“Вратата на Индия”, мемориала 
на незнайния войн, кулата 
Кутуб Минар. По желание и 
срещу допълнително заплащане 
посещение на шоу “Звук и 
светлина”. вечеря. нощувка.

14 дни / 12 нощувки

11 закуски, 12 вечери

дата на трЪГване

от 18 септември до 01 октомври

Тази програма предоставя на 
посетителите си възможност да 
видят още едно от многобройните 
лица на Индия. Пътят ще ви отведе 
до далечните северни територии, 
където могъщи планински 
зъбери и върхове се издигат 
до главозамайващи височини. 
ладак ще ви плени с приказната 
си природа и ще ви помогне да 
се докоснете до една различна 
култура, тази на тибет.

1 ден софия - доÕа - делÕи
Отпътуване от софия в 20.05 ч. 
с редовен полет на QATAR 
AIRWAYS за доха. Кацане в 00.40 ч. 
Продължаване същата нощ в 01.40 ч. 
за делхи.

2 ден делÕи - варанаси
Кацане в 07.40 ч. в делхи и 
продължаване с вътрешен полет за 
варанаси. Кацане след 1.30 мин., 
посрещане на летището и трансфер 
до хотела. Привечер посещение на 
Аарти церемония. Придвижването 
до брега на р. Ганг се осъществява 
с велосипедна рикша. вечеря. 
нощувка.

3 ден варанаси - сарнат - 
варанаси
закуска. Ранно отпътуване към 
бреговете на р. Ганг и разходка с 
лодка. Обиколка на варанаси - 
често наричан “Градът на 
храмовете”. Това е едно от най - 
важните религиозни средища в 
Индия, свещен град за хиндуисти, 
будисти и джайнисти. Марк Твен 
пише “Варанаси е по - стар от 
историята, по - стар от традицията 
и по - стар от легендата и дори 
изглежда два пъти по - стар от 
всички тях взети заедно”. Следобед 
посещение на селището сарнат, 
което има огромно значение за 
Будистката религия, тъй като това е 
мястото, където Буда проповядва за 
пръв път своето учение. Посещение 
на голямата ступа Дхамек. вечеря. 
нощувка. 

4 ден варанаси - делÕи - 
джайПур
закуска. Трансфер до летището 
на варанаси и полет за делхи. 
Посрещане на летището и 
отпътуване с автобус за джайпур. 
Привечер настаняване в хотел.
вечеря. нощувка. 

5 ден джайПур - аМер 
закуска. Отпътуване за 
селището амер и посещение 
на великолепната Кехлибарена 
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 Розовия град. вечеря. нощувка.

6 ден джайПур - фатеÕПур сикри 
- аГра 
закуска. Отпътуване от джайпур 
по посока агра със спирка във 
фатехпур сикри - древната столица 

10 ден делÕи - леÕ
закуска. Трансфер до летището и продължаване с вътрешен 
полет за лех. При пристигането начало на туристическа 
програма с местен екскурзовод с превод на български език 
от водача на групата. Програмата предвижда посещение 
на един от най - известните манастири в района на Лех - 
манастира Хемис. Създаден още през XVII в. по заповед на 
крал Синге Намгял, манастирът съхранява ценни артефакти, 
както и впечатляваща статуя на Буда. Манастирът Хемис е 
главния манастир на сектата Друкпа, притегателно място 
за хиляди поклонници по време на един от най - важните 
религиозни празници в живота на тибетските будисти. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка.

11 ден леÕ - долината на нубра 
закуска. Отпътуване за долината на р. Нубра. Пътят към 
долината преминава през живописния проход Кхардунг - Ла, 
издигащ се на повече от 5600 м над морското равнище. 
След влизането в най - северната долина на Индия, започва 
разходка, която ще ни отведе до най - стария манастир в 
района - Дискит, където ще видим 30-метрова статуя на 
Майтрея. Връщане в хотела. вечеря. нощувка.

12 ден леÕ 
закуска. Начало на туристическа програма, включваща 
манастира Спитук, ступата Øанти, построена от японски 
ладакски будисти, и устието на р. Занскар при вливането 
и в р. Инд. Посещение на двореца Сток, който и днес 
е резиденция на наследниците на кралете на Ладак, 
построения през XVII в. дворец Øей и манастира Тиксей. 
Връщане в хотела. вечеря. нощувка.

13 ден леÕ - делÕи 
закуска (или сух пакет) и трансфер до летището на лех. 
Вътрешен полет до Делхи. Трансфер и настаняване в хотел. 
По желание вечерно шоу с традиционни танци “Кралството 
на мечтите". вечеря. нощувка.

14 ден делÕи - софия
Трансфер до летището. Ранен полет за доха в 04.30 ч. 
Кацане в доха в 05.45 ч. Излитане за софия в 06.50 ч. Кацане 
в софия в 12.00 ч. 

крайна Цена с включени летищни такси

18 септември 3567 лв.
отстъпка 120 лв. за записвания до 28.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет за международния полет София - Доха 
- Делхи - Доха - София на QATAR AIRWAYS
летищни такси за международни и вътрешни полети
самолетен билет за вътр. полет Делхи - Варанаси - Делхи
билети за влак Агра - Джанси и Джанси - Делхи 1-ва 
класа с климатик и запазено място
трансфери летище - хотел - летище
12 нощувки в хотели 4*, от които: 2 - във Варанаси, 2 - в 
Джайпур, 1 - в Агра, 1 - в Каджурахо, 3 - в Делхи, 3 - в Лех
11 закуски и 12 вечери 
тур. обиколка на градовете Делхи, Варанаси, Сарнат, 
Джайпур, Фатехпур Сикри, Агра, Каджурахо, Орча, Лех
местни екскурзоводи на английски/руски език с превод 
на български 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
разходка с лодка по р. Ганг във Варанаси
разходка с велосипедна рикша във Варанаси
наземен транспорт с тур. климатизиран автобус
водач от агенцията по време на цялото пътуване
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 83 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена. 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15   
за основния тур от/до Делхи, за продължението Делхи - Лех - 6.

доплащане за: 
единична стая - 795 лв.

медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR 
- 19 лв., над 65 г. - 28.50 лв., над 70 г. - 38 лв. 

недостигнат мин. брой от 15 тур. и при записани 
не по - малко от 10 тур. - 90 EUR за основния тур до 9-ти ден 

виза за Индия - 105 лв. 
бакшиши за местни екскурзоводи и шофьори - 40 EUR 
бакшиши за пренасяне на багажа в хотелите, такса за 

камери и фотоапарат при снимане в обектите - ~50-200 INR 
вечерно шоу “Звук и светлина” - 28 EUR при мин. 10 тур., 

Мохабат Тадж шоу в Агра - 29 EUR при мин. 10 тур.
входна такса и транспорт до гробницата на Хумаюн - 
~500 INR (~8 EUR), вечерно шоу Кралството на мечтите - 

50 EUR при мин 4 тур. 

индия и ладак - ПЪтеØествие в Малкия тибет
софия - доÕа - делÕи - варанаси - сарнат - делÕи - джайПур - фатеÕПур сикри - аГра - 

джанси - каджураÕо - орча - джанси - делÕи - леÕ - долината на река нубра - делÕи - доÕа - софия
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13 дни 
10 нощувки в хотели 

1 - в спален вагон

11 закуски, 1 обяд, 9 вечери

дати на трЪГване

Групово пътуване: 
от 27 април до 09 май

от 31 август до 12 септември
от 12 октомври до 24 октомври

1 ден софия - Москва - Пекин
Излитане в 12.30 ч. с редовен полет 
на АEROFLOT за Москва. Кацане в 
15.35 ч. Излитане за Пекин в 21.35 ч. 

2 ден Пекин 
Кацане в Пекин в 09.50 ч. Трансфер 
и настаняване в хотел /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 
(UNESCO) и Зимния императорски 
дворец Гугун - резиденция на 
24 императори в периода на 
династиите Мин и Цин, най - големия 
дворцов комплекс в света с 
посещение на Залите на висшата 
хармония и на запазването на 
хармонията. Посещение на Храма 
на небето Тиентан (UNESCO) - най - 
свещеният императорски коплекс 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. 
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 
Þнхъгун, известен със статуята на 
Буда, издялана от монолитен дънер 
на сандалово дърво и неслучайно 
регистриран в рекордите на Гинес. 
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. 
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 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. Свободно време 
за обяд. 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. Посещение на 
джамията (в китайски стил) в Стария 
град и свободно време за разходка. 
Посещение на Областния исторически 
музей, който представя историята 
на Китай, обединен около първата 
столица Сиан в близост до р. Хуанхъ 
(“Жълтата река”). Следваща спирка за 
разглеждане на Голямата пагода на 
дивата гъска. 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 - Øао лин
закуска. Трансфер до гарата рано 
сутринта. Отпътуване с експресен влак 
за лоян - запазени места. Пристигане 
и посещение на манастира Øао 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. Следва 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. Настаняване в хотел в лоян. 
вечеря. По желание посещение на 
спектакъл “Звук и светлина”, уникална 
сценография на монасите 
от манастира Øаолин. нощувка. 

8 ден лоян - ØанÕай 
закуска. Трансфер до летището в лоян 
и полет за Øанхай, най - големия град 
в Китай, известен още като “Париж 
на Изтока”. Кацане и посрещане от 
местния екскурзовод. Панорамна 
обиколка и първи впечатления от града. 
По желание разходка с корабче по 
река Хуанпу. Настаняване в хотел. 
вечеря. нощувка.

9 ден ØанÕай
закуска. Посещение на храма на 
Нефритения Буда и на Чайнатаун с 
градината Þ Þан 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. Разходка и шопинг 
по главната търговска улица Нандзин. 
вечеря. Акробатично шоу. нощувка.

10 ден ØанÕай
закуска. Отпътуване за модерен 
Øанхай - свободната икономическа 
зона Пудун, разположена в сърцето 
на града, включваща новия Хонконг 

на Китай, известен като “главата на китайския дракон”, 
моста Нан Пу, подземния тунел под р. Хуан Пу, 
Световния финансов център - най - високата сграда 
в Øанхай. Следва изкачване на Телевизионната кула 
- “Перлата на Ориента” и посещение на Исторически 
музей. вечеря. нощувка. 

11 ден ØанÕай - ÕонГ конГ
закуска. Ранен трансфер за летището в Øанхай. Полет 
за Õонг конг в 08.20 ч. Кацане в 10.45 ч. Посрещане и 
трансфер с екскурзовод на английски език. Настаняване 
в хотел. Кратка почивка и начало на туристическата 
програма. 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° панорама към целия 
Хонг Конг и Коулун, както и към оживеното пристанище. 
традиционен обяд в местен ресторант. Обиколката 
продължава към района Абърдийн с рибарски лодки в 
типичен японски стил и плаващи ресторанти, акостирали в 
едни от най - интересните заливи Репулс Бей и Дийп Уотър 
Бей. Посещение на най - голямата фабрика за бижута в 
Хонг Конг. нощувка. 

12 ден ÕонГ конГ - Макао - ÕонГ конГ
закуска. По желание целодневна екскурзия с включен 
обяд до Макао. Отпътуване в 07.30 ч. от хотела, трансфер до 
пристанището и продължаване с ферибот за Макао. Градът 
Макао, на по - малко от един час с ферибот от Хонг Конг, 
е популярна дестинация, в която съжителстват в перфектна 
хармония източните и западните култури, както и заради 
отличната кухня, колониалната атмосфера на португалското 
пристанище, правят този град уникален. В допълнение са и 
многобройните казина, които превръщат града в “Лас Вегас 
на Китай”. Туристическата програма с местен екскурзовод 
включва разходка из историческата част, в която се намира 
най - старата европейска сграда на територията на Китай 
(UNESCO), руините на църквата Св. Павел, статуята 
на Богинята на Милосърдието, кулата Макао, храма 
А-ма (UNESCO), изящен параклис, посветен на богинята на 
мореплавателите и рибарите, площад Серадо, заобиколен с 
исторически сгради (UNESCO). нощувка.

13 ден ÕонГ конГ - Москва - софия
закуска. Трансфер до летището. Излитане в 11.05 ч. с 
редовен полет на АЕРОФЛОТ за Москва. Кацане в Москва в 
16.10 ч. Излитане за София в 19.00 ч. Кацане в софия в 22.00 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

27 април, 31 август и 12 октомври 4985 лв.
отстъпка 130 лв. за записвания до 26.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Москва - Пекин - Хонг Конг - 
Москва - София на AEROFLOT  летищни такси 
10 нощувки в хотели 4*, от които: 2 - в Пекин, 2 - в Сиан, 
1 - в Лоян, 3 - в Øанхай, 2 - в Хонг Конг, 1 - в спален вагон 
11 закуски, 1 обяд и 9 вечери, 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, 
самолетен билет за вътрешния полет Джънджоу - Øанхай с 
включени летищни такси, самолетен билет Øанхай - Хонг Конг
демонстрация на бойни изкуства, всички трансфери от/до 
летището, екскурзии с включени входни такси, посочени в 
програмата, беседа на местни екскурзоводи на руски или 
немски език с превод на бълг. език от водача на групата по 
време на туристическа програма в Пекин, Сиан, Øанхай, 
посещение на манастира Øао Лин, посещение на Акробатично 
шоу в Øанхай, изкачване на Телевизионната кула
водач - преводач от агенцията по време на цялото пътуване 
с изключение на престоя в Хонг Конг, туристическа програма 
в Хонг Конг с местен екскурзовод на англ. език (възможност за 
доплащане за екскурзовод на руски език). 
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 302 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена. 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15
за основния тур до Øанхай вкл., минимален брой за продължението на 
тура с посещение на Хонг Конг - 5.

доплащания за: 
медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR - 

30 лв., над 65 г. - 42 лв., над 70 г. - 60 лв.
индивидуална виза - 80 USD единична стая - 465 лв.

при недостигнат мин. брой от 15 тур., но не по-малко от 12 тур. - 
доплащане от 100 лв.(отнася се за основния тур до Øанхай вкл.)

по желание доплащане за екскурзовод на руски език по време на престоя 
в Хонг Конг - от 70 до 98 лв. на турист в зависимост от броя на пътуващите
бакшиши за шофьори и екскурзоводи - 5 USD на тур. на ден 

факултативни мероприятия: 
Танг шоу - 45 USD, разходка с корабче по р. Хуанпу - вечерен 
круиз - 40 USD, посещение на спектакъл “Звук и светлина” място 

3-та класа, уникална сценография в манастира Øао Лин (от 20.00 
ч. до 21.30 ч.) - 55 USD, (цените за доп. меропр. са на база 10 тур.), 

по желание изкачване на Световния Финансов център - 25 USD
екскурзия до Макао с вкл. фериботни такси, местен екскурзовод 

на английски език и обяд - 270 USD при група от 5-6 тур. 
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.75 лв. При промяна на курса, пакетната цена ще бъде 
преизчислена.

великият китайски триЪГЪлник с ÕонГ конГ и Макао

софия - Москва - Пекин - сиан - лоян - Øао лин - ØанÕай - ÕонГ конГ - Макао - Москва - софия
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13 дни  
9 нощувки в хотели 

1 - в спален вагон

10 закуски, 10 вечери

дати на трЪГване

Групово пътуване: 

от 27 април до 09 май

от 31 август до 12 септември

от 12 октомври до 24 октомври

1 ден 
софия - Москва - Пекин

Излитане в 12.30 ч. с редовен полет 
на АЕROFLOT за Москва. Кацане в 
15.35 ч. Излитане за Пекин в 21.35 ч. 
 
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 
Çабранения град (UNESCO) и Çимния 
императорски дворец Гугун - 
резиденция на 24 императори в 
периода на династиите Мин и Цин, 
най - големия дворцов комплекс в 
света с посещение на Залите на 
висшата хармония и на запазването 
на хармонията. Разходка из 
градините с многобройни павилиони 
и алпинеуми. Следва посещение 
на Храма на небето Тиентан 
(UNESCO) - най - свещеният
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. 
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. 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. Свободно време за обяд. 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 - Øао лин

закуска. Трансфер до гарата рано сутринта. Отпътуване 
с експресен влак за лоян - запазени места. Посрещане 
от местния екскурзовод и посещение на манастира 
Øао 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. 
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. Настаняване в хотел в лоян. вечеря. По желание 
посещение на спектакъл “Звук и светлина”, уникална 
сценография на монасите от манастира Øаолин. нощувка.

8 ден 
лоян - ØанÕай

закуска. Трансфер до летището в лоян и полет за Øанхай, 
най - големия 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. Панорамна автобусна 

най - доброто от севера и юГа с Манастира Øао лин

софия - Москва - Пекин - сиан - лоян - Øао лин - ØанÕай - суджоу - Õанджоу - ØанÕай - Москва - софия

КИТАЙ Лоян

Пекин

Шаолин Суджоу
Шанхай

Хаджоу
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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. Свободно време и продължаване за летището в 
Øанхай. Излитане в 01.40 ч. с редовен полет на АЕROFLOT 
за Москва.

13 ден 
Москва - софия

Кацане в Москва в 06.20 ч. Излитане за софия в 08.20 ч. 
Кацане на летище софия в 11.30 ч.

крайни Цени с включени летищни такси

27 април 4285 лв.
31 август 4185 лв.
12 октомври 4285 лв. 
отстъпка 130 лв. за записвания до 26.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет международен полет София 
- Москва - Пекин - Øанхай - Москва - София на 
авиокомпания АEROFLOT
летищни такси

9 нощувки в хотели 4*, от които 2 - в Пекин, 2 - в Сиан, 
1 - в Лоян, 3 - в Øанхай, 1 - в Суджоу, 1 - в спален вагон
10 закуски, 10 вечери, 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 
самолетен билет за вътрешния полет Джънджоу - 
Øанхай с включени летищни такси
всички трансфери от/до летището
беседа на местни екскурзоводи на руски или немски 
език с превод на български език от водача на групата 
туристическа програма в Пекин, Сиан, Øанхай, 
Суджоу, Ханджоу, посещение на манастира Øао 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 Øанхай
изкачване на Телевизионната кула
разходка с лодка по Великия канал в Суджоу
разходка с лодка по Западното езеро Сиху в Ханджоу
водач oт агенцията по време на цялото пътуване. 
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 301 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена. 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15.

доплащания за:
единична стая - 445 лв. 

медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR - 
30 лв., над 65 г. - 42 лв., над 70 г. - 60 лв.

групова виза - 64 USD
при недостигнат мин. брой от 15 тур.,  

но не по-малко от 12 тур. - доплащане от 140 лв.
факултативни мероприятия:

по желание изкачване на Световния Финансов център - 25 USD 
Танг шоу - 45 USD разходка с корабче по р. Хуанпу - 
вечерен круиз - 40 USD посещение на спектакъл “Звук 
и светлина” място 3-та класа, уникална сценография на 

монасите от манастира Øао Лин (от 20.00 ч. до 21.30 ч. ) - 55 USD
бакшиши за шофьори и екскурзоводи - 5 USD на тур. на ден

Забележка: цените за допълнителните мероприятия 
са на база 10 туристи 

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: 
Beijing Traders Hotel - 4* (www.shangri-la.com)  
или подобен в Пекин, Xian Garden Hotel - 4*  

(www.gardenhotelxian.cn) или подобен в Сиан, 
 You Yi Hotel - 4* (www.lyyybg.com) или подобен в Лоян, 

The Bund Riverside Hotel - 4* (www.thebundriversidehotel.com) или 
подобен в Øанхай, Yucheng Hotel 4* (www.yuchenghotel.com) 

или подобен в Суджоу. 
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.75 лв. При промяна на курса, пакетната цена 
ще бъде преизчислена.

обиколка и първи впечатления 
от града. По желание разходка 
с корабче по река Хуанпу. 
Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

9 ден 
ØанÕай

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.

10 ден 
ØанÕай 

закуска. Среща с местния 
екскурзовод и отпътуване за 
модерен Øанхай - 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 - най - високата сграда 

в Øанхай. Следва изкачване на 
Телевизионната кула - “Перлата 
на Ориента”, едно футуристично 
архитектурно чудо и посещение на 
Øанхайския исторически музей. 
вечеря. нощувка.

11 ден 
ØанÕай - суджоу

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. 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 Великия канал - 
най - големият изкуствен воден 
път в света с древните мостове 
(включена в пакетната цена). 
Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

12 ден 
суджоу - Õанджоу - ØанÕай

закуска. Отпътуване за Õанджоу, 
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 
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през 1749 г., както и площада на 
Независимостта. Посещение на 
шоу-представление с традиционни 
танци. Връщане в хотела. вечеря. 
нощувка.

3 ден 
колоМбо - анурадаПура - 
сиГирия

закуска. Отпътуване за 
анурадапура (UNESCO) и начало 
на туристическата програма. 
Градът е едно от най - големите 
и най - древни градски средища 
на острова. Още през IV в. пр.н.е. 
се превръща в столица на местно 
кралство и запазва този си статут 
в продължение на 15 века. В този 
период градът се налага като един 
от най - значимите градски центрове 
в Þжна Азия. През вековете 
се развива до важен будистки 
център, като най - голям интерес за 
туристите представлява ступата 
Руванели, както и считаното за едно 
от най - старите дървета в света Øри 
Маха Бодхи, което според легендата 
е клонка пренасяна от дървото, под 
което Буда получава просветление. 
Настаняване в хотел в района на 
сигирия. вечеря. нощувка. 

4 ден
сиГирия - Полонаруа

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. 
Продължаване за Полунаруа - 
вторият по значение археологически 
комплекс в Øри Ланка - древен 

софия - доÕа - колоМбо - анурадаПура - сиГирия - Полонаруа - даМбула - канди - Пинавела - вадува/бентота - 
колоМбо - Мадурай - Периар - алеПи - куМаракоМ - кочин - доÕа - софия

13 дни  
11 нощувки, 
1 - на кораб

10 закуски, 11 вечери

дати на трЪГване

от 12 април до 24 април
от 09 oктомври до 21 октомври

1 ден 
софия - колоМбо
 
Отпътуване от софия в 20.40 ч. с 
редовен полет на QATAR AIRWAYS за 
доха. Продължаване същата вечер 
в 02.15 ч. за коломбо.

2 ден 
колоМбо

Кацане в 09.25 ч. на летището в 
коломбо и трансфер до хотела. 
Настаняване и кратка почивка. 
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 

градски център, създаден още през XVI в. и превърнат във 
важен селскостопански и търговски център. Връщане в 
хотела. вечеря. нощувка.

5 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 
Øри 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 използва восък и различни 
органични багрила и накрая разходка из Кралската 
ботаническа градина. Пристигане във втория по големина 
град на острова. Вечерна разходка в канди (UNESCO) - 
последната столица на синхалските царе, 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. Настаняване в хотел. 
вечеря. нощувка.

6 ден 
канди - Пинавела - вадува/бентота 

закуска. Отпътуване за вадува/бентота с попътна 
спирка в приюта за слонове в Пинавела. Резерватът за 
осиротели слончета е създаден през 1975 г. с цел да 

Øри ланка и южна индия с керала

66

Ø
Р

И
 Л

А
Н

К
А

 И
 И

Н
Д

И
Я

ШРИ ЛАНКА

ИНДИЯ

Керала

Коломбо

Бентота

Анурадапура
Сигирия

Полонарува
Канди

Мадурай
Кумараком

Кочин

Нувара Елия

 Т
А

 Ì
î
íä

åë
 Т

ð
à
âå

ë



центрове на тамилската култура. 
Създаден преди повече от 2500 г., 
в продължение на векове Мадурай 
е бил просветен и религиозен 
център. Обиколката включва 
посещение на храма, посветен на 
богинята Менакши с шедьовъра на 
дравидската архитектура - Çалата 
на хилядата колони. Настаняване в 
хотел. вечеря. нощувка. 

10 ден 
Мадурай - Периар 

закуска. Отпътуване за Природния 
резерват Периар. Разположен в 
подножието на Западните Гхати, 
паркът предлага на посетителите 
да се насладят на удивителни 
пейзажи, да зърнат характерни 
за района животински видове - 
слонове, замбари, гаури, диви 
прасета, диви кучета и леопарди. 
Настаняване в хотел. Посещение 
на демонстрация на Каларипаят - 
традиционно за Þжна Индия бойно 
изкуство, което днес е считано за 
една от най - старите бойни системи 
в света. Демонстрацията включва 
различни техники с оръжие, ключове 
и хвърляния, както различни удари с 
ръце и крака. вечеря. нощувка. 

11 ден 
Периар - алеПи - круиз из езерото 
веМбанат - куМаракоМ

закуска. Отпътуване към 
пристанището алепи и качване на 
борда на така наречения кетувалам, 
който ще ви отведе на незабравимо 
пътуване по многобройните 
канали и водите на езерото 
вембанат. Настанени удобно на 
борда, ще имате възможност да 
наблюдавате пленяващи природни 
пейзажи, да видите редки видове 
птици и да добиете представа за 
живота на местните жители, които 
обитават бреговете на езерото. 
Акостиране и продължаване към 
туристическото селище кумараком. 
То е разположено върху групичка 
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приютява изоставени или ранени 
слонове. В момента на територията 
на резервата живеят около 100 
слона, от които 25 са новородени. 
Пристигане в района на вадува/
бентота и настаняване в хотел. 
Бентота се намира на юг от 
столицата Коломбо, в югозападната 
част на острова и е считан за 
най - красивия курортен район 
на страната. Плажовете с бял 
пясък, тропическата растителност 
и тюркоазено сините води на 
Индийския океан са гаранция за 
едно незабравимо изживяване. 
вечеря. нощувка.

7 ден 
вадува/бентота

закуска. Свободно време за 
релакс в хотела или възможност за 
еднодневна екскурзия и опознаване 
на югозапазното крайбрежие. 
Отпътуване за Балапития - 
крайбрежен град, намиращ се в 
южната част на острова, където с 
лодка ще можете да се насладите 
на красивата река Маду Ганга и ще 
минете през приказни селца, както и 
през някои от 23-те острова в реката, 
преди да се върнете обратно, за 
да продължите към Гол. По пътя ще 
имате възможност да посетите 
фабрика за дървени маски, носени 
по време на ритуалните фолклорни 
танци в миналото, а днес използвани 
за декорация. Пристигане в Гол и 
туристическа обиколка на града, 
включваща Холандското пристанище, 
старата Холандска къща, Морския 
музей и др. Връщане в Бентота. 
вечеря. нощувка. 

8 ден 
вадува/бентота

закуска. Свободно време за  
релакс в хотела или възможност 
да се отдадете на водни спортове. 
вечеря. нощувка. 

9 ден 
вадува/бентота - колоМбо - 
Мадурай

закуска. Трансфер с автобус до 
коломбо и полет до град Мадурай в 
южна индия. Посрещане със свежи 
гирлянди от цветя и трансфер. Градът 
е втори по големина в провинция 
Тамил Наду и един от най - значимите 

от малки острови във водите на езерото Вембанат. 
Мястото привлича туристи с красотата на природата си 
и птичия резерват, разположен на бреговете на езерото. 
Настаняване в хотел. вечеря. нощувка. 

12 ден 
куМаракоМ - кочин

закуска. Отпътуване за кочин. Вечно зелената столица 
на Керала се слави с едно от най - удобните естествени 
пристанища в света. Това местоположение на града е 
причина той да се наложи като един от най - важните 
търговски центрове в Þжна Индия и още в епохата 
на Античността да си спечели прозвището “Перлата 
на Арабско море”. Жителите на града са търгували с 
гърци, римляни, араби, евреи, а по - късно португалци и 
англичани налагат своето трайно присъствие в района, 
превръщайки Кочин в център на търговията с подправки. 
В града интерес представляват Дворецът Матанчери, 
декориран с фрески от Рамаяна, Форт Кочин - 
португалска цитадела, създадена, за да брани първата 
европейска колония в Индия, църквата Св. Франциск, в 
която първоначално са положени останките на Васко да 
Гама. Обиколката продължава с разходка по еврейската 
улица и посещение на синагогата, построена през XVI в.  
Свободно време. Привечер посещение на фолклорно 
представление - Катакали. Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка. 

13 ден 
кочин - доÕа - софия 

Ранен трансфер до летището и полет на QATAR AIRWAYS 
за доха в 09.30 ч. Кацане в доха в 11.30 ч. Полет за софия в 
14.00 ч. Кацане на аерогара софия в 19.05 ч. 

крайни Цени с включени летищни такси

12 април 4430 лв. 
09 октомври 4540 лв.
отстъпка 150 лв. за записвания до 20.03.2016 г. 

за дата на тръгване 09.10.2016 г.

Пакетната Цена включва:
международен самолетен билет София - Доха - 
Коломбо - Кочин - Доха - София на QATAR AIRWAYS 
летищни такси
самолетен билет за вътрешен полет Коломбо - 
Мадурай с включени летищни такси
11 нощувки в хотели 4*, от които: 1 - в Коломбо, 
2 - в района на Сигирия, 1 - в Канди, 3 - във Вендува/
Бентота, 2 - в Мадурай, 1 - в Кумараком, 1 - в Кочин 
10 закуски и 11 вечери
всички трансфери по програмата
местни екскурзоводи с превод на български от водача 
на групата
входни такси за посочените обекти
туристическа програма на български език
посещение на резервата за слонове в Пинавала 
посещение на Кралската ботаническа градина в Канди
посещение на Националния природен резерват в 
Периар
традиционно представление в Коломбо
фолклорно представление Катакали в Кочин
посещение на демонстрация на Каларипаят
водач - преводач от агенцията
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15.

доплащания за: 
единична стая - 426 EUR за дата на тръгване 12.04.;

единична стая - 490 EUR за дата на тръгване 09.10.
медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR 

- 24 лв., за над 65 г. - 36 лв., над 70 г. - 48 лв.
виза за Øри Ланка - 30 USD 
виза за Индия -105 лв. 

при недостигнат мин. брой от 15 тур., 
но не по - малко от 12 тур. - 90 EUR 

бакшиши за шофьори и екскурзоводи - 40 EUR
бакшиши за пренасяне на багажа в хотелите

eднодневна екскурзия до Балапития и Гол - 115 EUR 
при мин. 10 тур. /групата се придружава от бълг. водач/. 

Примерни хотели ползвани по тази програма: 
хотел Colombo Ozo - 4* или подобен в Коломбо, Aliya 

Resort - 4* или подобен в района на Сигирия/Дамбула, 
Topaz Hotel - 4* или подобен в Канди, hotel Citrus Was-
kaduwa - 4* или подобен в Вадува, Fortune Pandiyan 

Hotel - 4* или подобен в Мадурай, Holiday Vista Hotel - 4* 
или подобен в Периар, hotel Whispering Palms - 4* или 

подобен в Куамраком, hotel Presidency - 4* или подобен 
в Кочин. 
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12 дни / 9 нощувки

9 закуски, 9 вечери

дати на трЪГване

от 12 април до 23 април
от 09 oктомври до 20 октомври

1 ден 
софия - колоМбо
 
Отпътуване от софия в 20.40 ч. с 
редовен полет на QATAR AIRWAYS за 
доха. Продължаване същата вечер в 
02.15 ч. за коломбо.

2 ден 
колоМбо

Кацане в 09.25 ч. на летището в 
коломбо и трансфер до хотела. 
Настаняване и кратка почивка. 
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. Посещение на 
шоу-представление с традиционни 
танци. Връщане в хотела. вечеря. 
нощувка.

3 ден 
колоМбо - анурадаПура - 
сиГирия

закуска. Отпътуване за 
анурадапура (UNESCO) и начало 
на туристическата програма. 
Градът е едно от най - големите 
и най - древни градски средища 
на острова. Още през IV в. пр.н.е. 
се превръща в столица на местно 
кралство и запазва този си статут 
в продължение на 15 века. В този 
период градът се налага като един 
от най - значимите градски центрове 
в Þжна Азия. През вековете 
се развива до важен будистки 
център, като най - голям интерес за 
туристите представлява ступата 
Руванели, както и считаното за едно 
от най - старите дървета в света Øри 
Маха Бодхи, което според легендата 
е клонка пренасяна от дървото, под 
което Буда получава просветление. 
Настаняване в хотел в района на 
сигирия. вечеря. нощувка. 

4 ден
сиГирия - Полонаруа

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. Продължаване за 
Полунаруа - вторият по значение 
археологически комплекс в 
Øри Ланка - древен градски 
център, създаден още през 
XVI в. и превърнат във важен 
селскостопански и търговски 
център. Връщане в хотела. вечеря. 
нощувка.

5 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 Øри 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 използва 
восък и различни органични 
багрила и накрая разходка 
из Кралската ботаническа 
градина. Пристигане във втория 
по големина град на острова. 
Вечерна разходка в канди 
(UNESCO) - последната столица на 
синхалските царе, 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. Настаняване в хотел. 
вечеря. нощувка.

6 ден 
канди - Пинавела - вадува/
бентота 

закуска. Отпътуване за вадува/
бентота 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. Пристигане в района 
на вадува/бентота и настаняване 
в хотел. Бентота се намира 
на юг от столицата Коломбо, в 
югозападната част на острова и е 
считан за най - красивия курортен 
район на страната. Плажовете 
с бял пясък, тропическата 
растителност и тюркоазено 
сините води на Индийския океан 
са гаранция за едно незабравимо 
изживяване. вечеря. нощувка.

7 ден 
вадува/бентота

закуска. Свободно време за 
релакс в хотела или възможност 
за еднодневна екскурзия и 
опознаване на югозападното 
крайбрежие. Отпътуване за 
Балапития - крайбрежен град, 
намиращ се в южната част на 
острова, където с лодка ще 

можете да се насладите на красивата река Маду Ганга 
и ще минете през приказни селца, както и през някои от 
23-те острова в реката, преди да се върнете обратно, за 
да продължите към Гол. По пътя ще имате възможност да 
посетите фабрика за дървени маски, носени по време на 
ритуалните фолклорни танци в миналото, а днес използвани 
за декорация. Пристигане в Гол и туристическа обиколка 
на града, включваща Холандското пристанище, старата 
Холандска къща, Морския музей и др. Връщане в Бентота. 
вечеря. нощувка. 

8 ден 
вадува/бентота

закуска. Свободно време за плаж и почивка. 
вечеря. нощувка. 

9 ден 
вадува/бентота

закуска. Свободно време за плаж и почивка. 
вечеря. нощувка. 

10 ден 
вадува/бентота

закуска. Свободно време за плаж и почивка. 
вечеря. нощувка. 

11 ден 
вадува/бентота - доÕа
 
закуска. Освобождаване на стаите в хотела до 12.00 ч. 
/можете да оставите куфарите си в багажното отделение 
на хотела/. Свободно време за плаж или за последни 
покупки в Бентота преди отпътуване. Трансфер до летището 
за полет за доха в 21.50 ч.

12 ден 
доÕа - софия 

Кацане в доха в 00.05 ч. Полет за софия в 06.50 ч. Кацане 
на аерогара софия в 12.00 ч. 

крайни Цени с включени летищни такси

12 април 3927 лв. 
09 октомври 4039 лв.
отстъпка 130 лв. за записвания до 20.03.2016 г. 

за дата на тръгване 09.10.2016 г.

Пакетната Цена включва:
международен самолетен билет София - Доха - 
Коломбо - Доха - София на QATAR AIRWAYS
летищни такси
9 нощувки в хотели 4*, от които: 1 - в Коломбо, 2 - в 
района на Сигирия, 1 - в Канди, 5 - във Вендува/Бентота 
9 закуски и 9 вечери
всички трансфери по програмата
местни екскурзоводи с превод на български от водача 
на групата
входни такси за посочените обекти
туристическа програма на български език
посещение на резервата за слонове в Пинавала 
посещение на Кралската ботаническа градина в Канди
посещение на Националния природен резерват в 
Периар
традиционно представление в Коломбо
водач - преводач от агенцията, придружаващ групата 
до 9-ия ден
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 
15 - за основния тур до 9-тия ден, 5 тур. за продължението.

доплащания за:
единична стая - 340 EUR за дата на тръгване 12.04;
единична стая - 380 EUR за дата на тръгване 09.10.
медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR 

- 22 лв., за над 65 г. - 31 лв., над 70 г. - 44 лв.
виза за Øри Ланка - 30 USD 

при недостигнат мин. брой от 15 тур., 
но не по - малко от 10 тур. - 70 EUR 

бакшиши за шофьори и екскурзоводи - 30 EUR
бакшиши за пренасяне на багажа в хотелите

eднодневна екскурзия до Балапития и Гол - 115 EUR 
при мин. 10 тур. /групата се придружава от бълг. водач/. 

Примерни хотели ползвани по тази програма: 
хотел Colombo Ozo - 4* или подобен в Коломбо, 

хотел Aliya Resort - 4* или подобен в района на Сигирия/
Дамбула, Topaz Hotel - 4* или подобен в Канди, 

хотел Citrus Waskaduwa - 4* или подобен в Вадува

боГатство на дива Природа и останки от ранни ЦивилизаЦии
софия - доÕа - колоМбо - анурадÕаПура - сиГирия - Полонаруа - даМбула - канди - Пинавела 

- вадува/бентота - колоМбо - доÕа - софия
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12 дни / 9 нощувки

9 закуски, 2 обяда, 2 вечери

дати на трЪГване
от 28 май до 08 юни

от 07 октомври до 18 октомври

1 ден
софия - доÕа - кейПтаун
Излитане в 20.30 ч. от летище софия 
с полет на авиокомпания QATAR 
AIRWAYS за Доха. Кацане в доха 
в 01.10 ч. Излитане в 02.45 ч. за 
кейптаун.

2 ден
кейПтаун
Кацане в 11.45 ч. Посрещане на 
летището и начало на полудневен 
обиколен тур на кейптаун. Описван 
като един от най - красивите 
градове в света Кейптаун, омагьосва 
своите почитатели с живописното си 
местоположение на бреговете на 
Атлантическия океан, с жизнената 
си и космополитна атмосфера, 
с пъстрата си културна сцена и 
разнообразен нощен живот. След 
пристигането в слънчевия град, 
започва обиколка, която включва 
основните забележителности на 
града - сградата на парламента, 
сградата на Кметството, 
Планетариума и главната 
Синагога, както и Tuynhuys - 
Президентската резиденция в 
Кейптаун. Програмата предвижда и 
разходка в най - стария обществен 
парк в града - градините на 
Холандската Източноиндийска 
Компания, създадени през XVII в. 
от първите холандски заселници в 
града и пазарния площад. Късния 
следобед, тогава, когато гледката 
е неповторима, групата ще се 
изкачи с лифт до равното било на 
Плоската планина, откъдето като 
на длан се вижда простиращият 
се в ниското град, а отвъд златните 
плажове синее безкрайният океан. 
Настаняване в хотел. нощувка.

3 ден
кейПтаун - нос добра надежда и 
нос кейП Пойнт
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, а след изкачването 
с “Летящия холандец” - железница, 
стигаща до една от най - високите 
точки на нос Кейп Пойнт, ще 
останете с усещането, че сте 
достигнали до самия край на света. 
Траен спомен ще остави и срещата 
с колонията пингвини, гнездяща на 
Болдърс Бийч. Връщане в хотела. 
нощувка.

4 ден
кейПтаун - стеленбоØ
закуска. Отпътуване за района на 
град стеленбош, най - значимия 
винопроизводителен район в ÞАР. 
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 самия край на XVII в. 
По време на посещението е 
предвидена дегустация на прочутите 
южноафрикански избрани марки 
вина. Връщане в хотела. нощувка.

5 ден
кейПтаун - йоÕанесбурГ - 
Претория
закуска. Ранен трансфер до 
летището и полет за йоханесбург. 
Посрещане на летището и 
начало на обиколка на града. 
Въпреки че градът не е столица 
на страната, той е най - големият 
и вероятно най - богатият град 
на ÞАР. 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 
Þжна Африка. Разглеждане на 
Мемориала и музей на Хектор 
Питерс - ученик, убит през 1976 г. 
от полицията по време на протести 
срещу апартейда, който след 
смъртта си се превръща в символ 
срещу жестокостите на режима. 
Посещение на къщата на Нелсън 
Мандела - президент на ÞАР от 
1994 г. - 1999 г., а преди това един от 
главните противници на апартейда 
и ръководител на въоръженото 
крило на партията Африкански 
Национален Конгрес. Отпътуване 
за Претория - административната 
столица на страната. Пристигане и 
настаняване в хотел. нощувка.

6 ден
Претория - наЦионален Парк 
крюГер
закуска и отпътуване към парка 
крюгер. Тук несъмнено ще започне 
една от най - запомнящите се 
части на пътуването в Африка. 
Предстои джип сафари в един 
от най - големите и най - стари 
природни резервати в Африка. 
Славата на парка се носи сред 
природолюбителите от цял свят като 
мястото, където най - лесно могат 
да се видят представителите на т. 
нар. “голяма петица” на Африка - 
слон, бивол, носорог, лъв и леопард. 
По време на сафарито ще имате 
възможност да вкусите и местни 
деликатеси по време на вкусен 
обяд. Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка.

7 ден
наЦионален Парк крюГер
закуска. Цял ден, предвиден за джип 
сафари и разходка на територията 
на един от най - зрелищните паркове 
на дивия свят с включен обяд. 
Време, в което да се насладите 
на великолепието на природата и 
да зърнете обитателите на парка. 
Връщане в хотела. вечеря. нощувка.

8 ден
наЦионален Парк крюГер - йоÕанесбурГ
закуска. Трансфер с автобус до йоханесбург. Пристигане 
и настаняване в хотел. нощувка.

9 ден
йоÕанесбурГ - водоПадЪт виктория
закуска. Трансфер до летище и полет за зимбабве. 
Кацане на летище Victoria Falls. Трансфер и настаняване 
в хотел в района на водопада виктория. Кратка почивка 
и начало на круиз по водите на р. Замбези. Връщане в 
хотела. нощувка.

10 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. След разходката, 
свободно време за самостоятелно разглеждане или по 
желание полет с хеликоптер над водопада. нощувка.

11 ден 
виктория - йоÕанесбурГ - доÕа 
закуска и полет за йоханесбург. Престой на летището за 
обратния международен полет на QATAR AIRWAYS в 20.50 ч. 

12 ден 
доÕа - софия 
Кацане в 06.10 ч. Кратък обзорен тур на доха. Столицата 
на Катар е един от най - бързо развиващите се и 
разрастващи се градове в Арабския свят. Кацнал на 
бреговете на персийския залив, Доха е космополитен град 
със свръхмодерна архитектура. Полет за софия в 14.30 ч. 
Кацане в 19.30 ч.

крайни Цени с включени летищни такси

28 май и 07 октомври 6057 лв.
отстъпка 120 лв. за записвания до 27.02.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет за полет на QATAR AIRWAYS София - 
Доха - Кейптаун - Йоханесбург - Доха - София
самолетен билет Кейптаун - Йоханесбург
самолетен билет Victoria Falls - Йоханесбург
всички летищни такси за международни и вътр. полети
9 нощувки със закуски в от които: 3 - в Кейптаун х-л 4*, 
1 - в Претория х-л 4*, 2 - на територията на Национален 
Парк Крюгер в х-л 4*, 1 - в Йоханесбург в х-л 3*, 
2 - в района на Водопада Виктория х-л 4*
2 обяда и 2 вечери
всички трансфери посочени в програмата
транспорт с луксозен, климатизиран автобус
обиколка на Кейптаун
изкачване с лифт на Плоската планина
екскурзия до нос Добра Надежда и нос Кейп Пойнт с 
включена входна такса и изкачване с железница на нос 
Кейп Пойнт
винарски тур до Стеленбош с дегустация на вина
обиколка на Йоханесбург с вкл. входни такси за 
Мемориала и музей на Хектор Питърс и къщата на 
Мандела
2-дневно сафари в Парка Крюгер с вкл. такса за 
опазване на парка
входна такса за Природния резерват в района на 
Водопада Виктория + полудневно посещение
круиз по р. Замбези
местни екскурзоводи
водач-преводач от агенцията
виза за Катар
обзорен тур на Доха
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 70 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена.
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 20.

доплащане за:
единична стая - 1245 лв.

медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR 
- 18 лв., за над 65 г. - 27 лв., над 70 г. - 36 лв.

виза за ÞАР - 65 лв. 
виза за Зимбабве - 30 USD 

(полага се и се заплаща при влизане в страната)
при недостигнат мин. брой от 20 тур., 

но не по - малко от 15 тур. - 130 EUR
полет с хеликоптер над водопада Виктория - ~150 USD

бакшиши за шофьор и екскурзовод - 50 USD
(заплащат се с основния пакет)

Забележка: цената е калкулирана при курс
1 USD = 1.75 лв. При промяна на курса, пакетната цена 

ще бъде преизчислена.

юар - зиМбабве - рев на диви животни и ГроÕот на водоПади

ЮЖНА АФРИКА

ЗИМБАБВЕ
Водопад Виктория

Кейптаун

Йоханесбург
Претория

нос Добра Надежда

софия - доÕа - кейПтаун - нос добра надежда - нос кейП Пойнт - стеленбоØ - йоÕанесбурГ - Претория - 
наЦионален Парк крюГер - йоÕанесбурГ - водоПадЪт виктория - софия
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софия - истанбул - токио - нико - йокоÕаМа - каМакура - Õаконе - Планината фуджи - одавара - наГоя - такаяМа - 
Øиракава-Го - каназава - киото - нара - осака - истанбул - софия

13 дни / 10 нощувки

10 закуски, 1 обяд, 1 вечеря

дата на трЪГване

от 06 октомври до 18 октомври

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 направят престоя в 
Страната на изгряващото слънце 
незабравимо и неповторимо 
изживяване.

1 ден 
софия - истанбул - токио
 
Излитане в 21.30 ч. с редовен полет 
на TURKISH AIRLINES за истанбул. 
Кацане в 22.55 ч. Излитане за токио 
същата вечер в 01.40 ч.

2 ден 
токио

Кацане в 19.10 ч. на летище Нарита 
в токио - олимпийската столица през 
2020 г. Посрещане от представител 
на местната туристическа агенция. 
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, 
забързани и говорещи по телефона 
си пресичащи най - оживеното 
кръстовище Øибуя хора, и в същото 
време уединеност и спокойствие, 
вървейки по павираните улички 
в посока Øинто 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 и с най - стария и 
един от най - значимите будистки храмове в Токио - Сенсо 
Джи. Връщане в хотела. нощувка. 

4 ден
токио - нико 

закуска. 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 Øинкую, 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.
забележка: В случаите, когато се очаква натоварен трафик, 
посещението до водопада и езерото може да се замени с 
посещение на фабрика за саке.

страната на саМураите
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5 ден 
токио - йокоÕаМа - каМакура - 
Õаконе

закуска. Отпътуване към йокохама 
и кратка разходка във втория 
по население град в Япония. 
Обиколката включва парка 
Ямашита и Морската кула на 
Йокохама - най - високия фар в 
света. Продължаване към камакура. 
Макар и сравнително малък, 
градът е една от най - популярните 
туристически дестинации в Япония. 
Бивша столица на държавата 
на изгряващото слънце, градът 
привлича туристи с многото си 
храмове, исторически сгради и 
втората по големина статуя на Буда 
в Япония. Обиколката предвижда 
посещение на храма Котокуни, 
където се съхранява бронзова статуя 
на Великия Буда от Камакура с 
височина над 13 м. Тук се намира и 
един от най - значимите шинтоистки 
храмове в страната - Дзурудаока 
Хашиман, където е почитан 
император Ожин. Пристигане 
вечерта в Õаконе. Настаняване в 
хотел. вечеря. нощувка.

6 ден 
каМакура - планината фуджи - 
Õаконе 

закуска. Туристическа програма в 
Õаконе - града, който е известен със 
своето живописно местоположение 
на границата на природния 
резерват фуджи - Õаконе, както 
и че е отправна точка за всички 
туристи, желаещи да покорят един 
от символите на Япония. Попътна 
спирка на склоновете на 3776 
- метровата планина. Автобус 
отвежда групата до 5 - та станция на 
едноименната планина, откъдето се 
разкрива незабравима гледка. На 
връщане към хотела, се предвижда 
посещение на вулканичната долина 
Овакудани, известна със своите 
серни извори. Следва круиз с 
корабче по водите на езерото аши. 
От борда на корабчето се разкриват 
приказни пейзажи и спиращи 
дъха гледки към околните планини. 
нощувка.
забележка: Изкачването до 5-та станция 
се осъществява само в случаите когато 
метеорологичните и пътни условия го 
позволяват.

7 ден 
Õаконе - одавара - наГоя - 
такаяМа 

закуска. Трансфер с автобус до 
гарата в одавара и качване на 
влака стрела Øинкансен /моля, 
предвидете багаж за 2 нощувки в 
малък куфар или сак, като основният 
ви багаж ще бъде транспортиран 
директно до Киото/. Пристигане в 
нагоя за смяна на влака и откъдето 
се продължава за Такаяма. сух 
пакет за обяд във влака. Пристигане 
в такаяма, пешеходна обиколка 
на града и посещение на Такаяма 
Джина - правителствена сграда, 
изградена по времето на шогуната, 
за да се подчини областта Õида 
на централната власт в Едо. 
Настаняване в хотел. нощувка. 

8 ден 
такаяМа - Øиракава-Го - каназава 

закуска. Посещение на сутрешния 
пазар в такаяма - един от най - 
големите в Япония и разходка по 
улица Ками Санномачи, която 

се слави с историческите 
сгради, които я заобикалят. 
Продължаване към каназава 
и попътна спирка в китното 
планинско селище Øиракава-го, 
разположено в подножието 
на планината Хаку. Селището 
е прочуто с традиционните си 
дървени къщички в стил Гашо 
цукури. Продължаване към 
каназава и настаняване в хотел. 
нощувка. 

9 ден 
каназава - киото 

закуска. Целодневна обиколка 
на каназава, която включва 
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. Трансфер до жп гарата и 
отпътуване с експресен влак 
за киото. Пристигане в киото. 
Трансфер с автобус до хотела. 
нощувка. 

10 ден 
киото

закуска. Целодневна обиколка 
на старата столица киото. 
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 
вписания в листата на юнеско 
храм Роуанджи, който е един от 
най - красивите храмове на Дзен 
будизма в Япония, впечатляващ с 
архитектурата си и приказните 
си каменни градини, създадени 
в хармония с принципите на 
Дзен. Една от най - важните 
забележителности на Киото 
е замъкът 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. 
Разходката в Киото продължава 
и с посещение на красивия 
будистки храм Коимизу (UNESCO) 
- дера или храма 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 Киото 
продължава с посещение на 
храма Сенджусангендо, където 
се почита статуя на Хилядоръката 
Канон, считана за шедьовър 
на японския скулптор Танкей. 
Връщане в хотела. нощувка. 

11 ден 
киото - нара - осака

закуска. Освобождаване 
на хотела до 10.00 ч. и 
свободно време до обяд. По 
желание посещение на чаена 
церемония (садо), ритуал на 
почит в Япония, подобряваща 
вътрешното равновесие и 
спомагаща да се забравят 

проблемите (придвижването е с градски транспорт). В 
ранния следобед отпътуване 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. Пристигане и 
настаняване в хотел. нощувка. 

12 ден 
осака - истанбул

закуска. Начало на туристическата програма - 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. Трансфер до летището. Излитане в 
21.30 ч. с редовен полет на TURKISH AIRLINES за истанбул. 

13 ден 
истанбул - софия

Кацане в истанбул в 04.45 ч. Полет за софия в 07.50 ч. Кацане 
на летище софия в 09.05 ч.

крайна Цена с включени летищни такси

06 октомври 6537 лв.
отстъпка 160 лв. за записвания до 23.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет София - Истанбул - Токио - Осака - 
Истанбул - София на TURKISH AIRLINES
летищни такси
10 нощувки в хотели 3*/4* със закуски, от които: 
3 - в Токио, 2 - в Хаконе, 1 - в Такаяма, 1 - в Каназава, 
2 - в Киото, 1 - в Осака
1 обяд - сух пакет във влака и 1 вечеря
климатизиран автобус по време на тур. обиколки 
всички трансфери със специално организиран за 
групата автобус
разходка с корабче по водите на езерото Аши
билети за влака стрела Одавара - Нагоя - Такаяма със 
запазени места в туристическа класа
билети за експресния влак Каназава - Киото със 
запазени места в туристическа класа
местен екскурзовод на английски език по време на 
обиколките с превод от водача на групата
еднодневна обиколка на Токио, Каназава и Киото
полудневна обиколка на Хаконе, Осака, Нико и Камакура
посещение на Йокахама, Такаяма и Нара
изкачване до 5-та станция на планината Фуджи
входни такси на обектите, посочени в програмата
бакшиши за шофьорите  водач - преводач
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
стойност 390 ЕUR. В случай на тяхна промяна при издаването 
на самолетните билети, разликата ще бъде добавена към 
доплащането на пакетната цена.
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 16.

доплащания за:
единична стая - 845 лв.

медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR
- 24 лв., над 65 г. - 36 лв., над 70 г. - 48 лв.

бакшиши за екскурзоводи и пиколи - 30 ЕUR
 Примерни хотели ползвани по тази програма: 

х-л Villa Fontaine Shiodome - 3* (www.hvf.jp) или подобен в 
Токио, х-л Risorpia Hakone - 3* (resorpia-hakone.hotel-rez.com) или 

подобен в Хаконе или Атами, х-л Best Western Hotel Takaya-
ma - 4* (www.bestwestern.co.jp) или подобен в Такаяма, х-л 

Kanazawa - 4* (www.miyakohotels.ne.jp/kanazawa) или подобен 
в Каназава, Hearton Hotel Kyoto - 3* (www.heartonhotel.com) 

или подобен в Киото, Osaka Dai-ichi Hotel - 4*  
(www.osakadaiichi.co.jp) или подобен в Осака

Забележка: цената е калкулирана при курс 
100 JPY = 1.4753 лв. При промяна на курса, пакетната 

цена ще бъде преизчислена.
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софия - доÕа - куала луМПур - синГаПур - джоГджакарта (о-в ява) - денПасар - нуса дуа (о-в бали) - доÕа - софия

12 дни / 9 нощувки

9 закуски, 1 обяд, 4 вечери

датA на трЪГване

от 02 oктомври до 12 октомври

1 ден 
софия - доÕа - куала луМПур 
(Малайзия)
 
Отпътуване от софия в 20.40 ч. с 
редовен полет на QATAR AIRWAYS 
за Доха. Кацане в доха в 01.20 ч. 
Продължаване същата вечер в  
02.50 ч. за куала лумпур.

2 ден 
куала луМПур

Пристигане в куала лумпур в  
15.15 ч., посрещане от местния 
партньор, трансфер и настаняване  
в хотел. нощувка.

3 ден 
куала луМПур

закуска. Начало на обиколка, която 
ще отведе групата до мястото, на 
което е поставено началото на 
града, при сливането на реките Кланг 
и Гомбаг. Обиколката предвижда 
посещение 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. Обиколката завършва 
с посещение на един от символите 
на града Кулите Петронас, където 
ще има и свободно време за пазар. 
Късния следобед трансфер до 
хотела. нощувка. 

4 ден
куала луМПур - синГаПур

закуска. 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. Трансфер 
до летището и следобеден полет 
за сингапур. Пристигане и 
настаняване в хотел. 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 Þгоизточна 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

закуска. 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). 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.

6 ден 
синГаПур - джоГджакарта (индонезия - о-в ява) - 
ПраМбанан

ранна закуска или сух пакет. Трансфер до летището за 
полет до джогджакарта. Кацане, посрещане от местния 
партньор. Следва екскурзия до единия 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 
Øива Разрушителят, или както местните го наричат - Батара 
Гуру. Затова и главната атракция тук е храм, посветен на 
Øива, който се издига на 47 м над земята. Продължаване 
към хотела в джогджакарта и настаняване. 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. В главния град, носещ същото 
име, една от забележителностите е дворецът (кратонг) 
на султана, но истинската атракция са двата уникални 
храмови комплекса в близост до града. “Джогджа” е 
посещавана от много туристи, които се интересуват от 
ранното индонезийско изкуство.

7 ден 
джоГджакарта - боробудур - денПасар - нуса дуа 
(индонезия - о-в бали)

ранна закуска или сух пакет. Рано сутринта екскурзия до 
другия храмов 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 - 

вЪлнуващо ПЪтеØествие на ГраниЦата Между два океана
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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. Връщане в 
град джогджакарта и посещение 
на Султанския дворец Кратонг. 
Трансфер до летището за полет 
до остров бали - “островът на 
боговете”. Кацане в денпасар. 
Трансфер до курорта нуса дуа. 
Настаняване в хотел. вечеря.
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.

8 ден 
нуса дуа

закуска. Свободно време за плаж 
и почивка. вечеря. нощувка.

9 ден 
нуса дуа - танаÕ лот и 
джатилувиÕ (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. вечеря. 
нощувка. 

10 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. вечеря. нощувка. 

11 ден 
нуса дуа - денПасар - доÕа

Свободно време за плаж. В късния следобед трансфер до 
летището в денпасар. Излитане в 00.35 ч. за доха.

12 ден 
доÕа - софия

Кацане в доха в 05.05 ч. По желание срещу допълнително 
заплащане обзорен тур на доха. Излитане за софия в 
14.30 ч. Кацане на аерогара София в 19.40 ч. 

крайна Цена с включени летищни такси

02 октомври 4987 лв.
отстъпка 130 лв. за записвания до 18.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет международен полет София - Доха 
- Куала Лумпур - Денпасар - Доха - София на QATAR 
AIRWAYS
самолетен билет Куала Лумпур - Сингапур
самолетен билет Сингапур - Джогджакарта
самолетен билет Джогджакарта - Денпасар
всички летищни такси на международния полет и 
вътрешни полети
всички трансфери от/до летището
9 нощувки в хотели 4*, от които 2 - в Куала Лумпур, 2 - в 
Сингапур, 1 - в Джогджакарта, 4 - в Нуса Дуа на о-в Бали
9 закуски, 1 обяд, 4 вечери
туристическа обиколка на Куала Лумпур
посещение на пещерите Бату 
туристическа полудневна обиколка на Сингапур 
посещение на Прамбанан и Боробудур на остров Ява 
местни екскурзоводи с превод на български от водача 
на групата
входни такси на посочените в програмата 
туристически обекти
водач от агенцията по време на цялото пътуване
Забележка: В пакетната цена са включени летищни такси на 
международния полет на стойност 40 ЕUR. В случай на тяхна 
промяна при издаването на самолетните билети, разликата ще 
бъде добавена към доплащането на пакетната цена. 
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15.

доплащания за:
единична стая - 995 лв. 

медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR 
- 18 лв., за лица над 65 г. - 27 лв., над 70 г. - 36 лв.

 при недостигнат мин. брой от 15 тур., 
но не по - малко от 12 тур. - доплащане от 95 EUR 
бакшиши за шофьори и екскурзоводи - 40 USD

/заплащат се с основния пакет/
виза за Индонезия - 35 USD (заплаща се на място), 

изходяща гранична такса за Индонезия - 14 USD
допълнителни екскурзии: 

за Сингапур: нощен тур на Сингапур - 85 USD при мин. 
10 тур.; допълнително и по желание традиционна лодка/
водно такси -15 USD за о-в Бали: екск. до храма Танах 

Лот и селището Джатилувих - 41 USD при мин. 10 тур.; 
целодневен тур до Кинтамани - 47 USD при мин. 10 тур.

Доха: обзорен тур - 50 лв., при мин 10 тур.
Забележка: допълнителните екскурзии се заявяват

предварително и се заплащат с основния пакет.
Примерни хотели ползвани по тази програма: 
Renaissance Hotel (East Wing - Superior) 4* или

подобен в Куала Лумпур, ParkRoyal on Beach Road Hotel 
- 4* или подобен в Сингапур, Sahid Rich Jogjakarta 4* 

(делукс стаи) или подобен в Джогджакарта, Sadara Bou-
tique Resort 4* (класически стаи) в Нуса Дуа (о-в Бали).

Забележка: цените са калкулирани при курс 
1 USD = 1.75 лв. При промяна на курса, пакетната цена 

ще бъде преизчислена.

с включено Посещение на островите ява и бали
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софия - банкок - аютая - луанГ ПрабанГ - сиМ риП - Õо Øи Мин/сайГон - Май то - Õаной - ÕалонГ - Õаной - софия

17 дни  
14 нощувки в хотели, 
1 - на делукс кораб

13 закуски, 1 обяд, 6 вечери

датA на трЪГване

Групово пътуване
от 28 oктомври до 13 ноември

1 ден 
софия - доÕа - банкок
 
Излитане в 20.40 ч. от летище софия 
с полет на авиокомпания QATAR 
AIRWAYS за доха. Кацане в доха в 
01.20 ч. Излитане в 02.15 ч. за банкок.

2 ден 
банкок

Кацане в 12.40 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 Çлатният 
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. Трансфер 
и настаняване в хотел. Следобед 
обиколка 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. Привечер 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. Връщане в хотела. 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 Õай, 
където ще можете да опитате и прочутото оризово вино, 
което се произвежда от жителите на селото. Връщане 
в луанг Прабанг и посещение на водопада Куангси, 
известен с многото си каскади. Тук ще имате възможност 
да поплувате във водите на водопада. Връщане в хотела. 
вечеря. нощувка.

7 ден 
луанГ ПрабанГ - сиМ риП 

закуска. Начало на обиколка, включваща посещение на 
бившия кралски дворец, днес превърнат в Национален 
музей, в който може да се види интересна колекция от 
предмети, отразяващи богатото историческо минало на 
тези земи. Посещение и на храмовете Ват Висун и Ват Сен 
Тонг. Свободно време и трансфер до летището. 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 Þгоизточна 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. нощувка. 

8 ден 
сиМ риП - 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. нощувка. 

9 ден 
анГкор

закуска. Обиколката на комплекса Ангкор продължава 
с посещение на храма Томанон, построен по същото 
време, в което е построен прочутият Ангкор Ват. Следва 
посещение на храмовете Краван и Та Пром, които 
френски археолози умишлено оставят в забвение, за да 

в зеМите на изуМрудения дракон
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покажат деструктивната функция на 
природата. Обиколката продължава 
с посещение на още няколко от 
по - малките, но изящни храмове 
в комплекса. Връщане в хотела. 
вечеря. нощувка. 

10 ден 
сиМ риП - Õо Øи Мин/сайГон

закуска. Посещение на 
традиционно селище и разходка с 
лодка по водите на най - голямото 
сладководно езеро в Þгоизточна 
Азия - Тонле Сап. Езерото е известно 
с богатата си флора и голямото 
разнообразие на животински 
видове. Трансфер до летището и 
полет за Õо Øи Мин /Сайгон до 
1975 г./. Образователен, културен, 
търговски и туристически център, 
градът е известен като “Перлата 
на далечния изток“. Трансфер и 
настаняване в хотел. По желание 
круиз лодка по р. Сайгон с включена 
вечеря. нощувка. 

11 ден 
Õо Øи Мин/сайГон

закуска. Посещение на тунелите 
в ку Øи, 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 туристическата 
програма продължава с 
Катедралата Нотр Дам - спомен 
от френската колонизация на 
страната, Общината, сградата 
на старата Поща, бившия 
Президентски дворец. Свободно 
време за пазар. Връщане в хотела. 
вечеря. нощувка. 

12 ден 
Õо Øи Мин /сайГон - делтата 
на МеконГ

закуска. Екскурзия до делтата на 
р. Меконг и град Май то, откъдето 
започва плаване покрай бреговете 
на полуостров Тон Ланг. Посещение 
на остров, където може да се 
запознаете с бита на местните 
жители и да опитате различни вкусни 
плодове, както и да се насладите 
на глътка чай с мед под звуците на 
фолклорна музика. Ще се повозите 
на конски впряг и отново на лодка 
по каналите на острова и ще 
посетите пчеларници и фабрика за 
производство на кокосови сладки. По 
желание обяд в ресторант - градина 
с рибни специалитети. Връщане в 
хотела. нощувка. 

13 ден 
Õо Øи Мин /сайГон - Õаной 

закуска. Трансфер до летището 
и полет до Õаной. 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 
Õаной - ÕалонГ

закуска. Денят е посветен на 
очарованието на залива Õалонг 
/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, 
разходка с лодка из теснините и 
пещерите на залива, време за плаж 
на един от многото красиви острови. 
Връщане на кораба. вечеря. 
нощувка в каюта.

15 ден 
ÕалонГ - Õаной

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 и 
посещение на рибарско селище, 
Острова на кучетата и др. В края 
на круиза трансфер с автобус до 
Õаной. Настаняване в хотел. вечеря. 
нощувка. 

16 ден 
Õаной - доÕа 

Трансфер до летището. ТАЙЛАНД 
- ЛАОС - КАМБОДЖА - ВИЕТНАМ - 
Довиждане! Полет на авиокомпания 
QATAR AIRWAYS за Доха в 17.20 ч. 
Кацане в 23.45 ч. Трансфер до хотел. 
нощувка.

17 ден доÕа - софия
Трансфер до летището. Полет за 
софия в 14.30 ч. Кацане в 18.35 ч. 

крайна Цена с включени летищни такси

28 октомври 5927 лв.
отстъпка 100 лв. за записвания до 11.03.2016 г.

Пакетната Цена включва:
самолетен билет международен полет София - Доха - 
Банкок - Ханой - Доха - София на QATAR AIRWAYS
летищни такси за международния полет - 57 EUR към 
11.01.2016 г. и за вътр. полети
14 нощувки в хотели 4*, от които 3 - в Банкок, 
2 - в Луанг Прабанг, 3 - в Сим Пир, 3 - в Хо Øи Мин, 
2 - в Ханой, 1 - в Доха
1 нощувка на делукс кораб по река Халонг
13 закуски, 1 обяд, 6 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 Øи Мин
самолетен билет с вкл. летищни такси Хо Øи Мин - Ханой
всички трансфери от/до летището
транспорт с климатизиран автобус
беседа на местни екскурзоводи на английски/руски 
език с превод на български език от водача на групата
туристическа програма в Банкок, Луанг Прабанг,  
Сим Рип, Хо Øи Мин, Ханой
разходка с лодка по р. Чао Прая
круиз по р. Меконг до пещерите Там Тинг и Там Тунг
разходка с кораб из залива Халонг
разходка с лодка по делтата на р. Меконг
розходка 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  виза за Катар
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 15.

доплащания за:
единична стая - 569 EUR 

медицинска застраховка с покритие 25 000 EUR 
- 36 лв., за лица над 65 г. - 54 лв., над 70 г. - 72 лв.

при недостигнат мин. брой от 15 тур., 
но не по - малко от 12 тур. - доплащане от 90 EUR 

бакшиши за шофьори, екскурзоводи и пикола - 40 EUR
допълнителни мероприятия: 

Тай вечеря с традиционни танци - 58 USD
екскурзия до Аютая - 85 USD при мин. 12 тур.

круиз с лодка по р. Сайгон с вкл. вечеря - 28 USD
обяд в рест. - градина с рибни специалитети - 15 USD

(доп. мероприятия се заявяват предварително и се 
заплащат с основния пакет)

 Примерни хотели ползвани по тази програма: 
х-л The Berkeley Pratunam 4* (www.berkeleypratunam.
com) или подобен в Банкок, хотел Villa Santi Resort 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 Øи Мин/

Сайгон, хотел Prestige 4* (www.prestigehotels.com.vn) или 
подобен в Ханой, кораб из залива Халонг - V”Spirit Cruises 

(www.vspiritcruises.com)
Забележка: цените са калкулирани при курс 

1 USD = 1.75 лв. При промяна на курса, пакетната цена 
ще бъде преизчислена.
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3. Дворец Кристиянсборг - тук е Датският Парламент - вход 
безплатен, вход за руините на замъка - 40 DKK, за деца 7-14 г. - 
20 DKK, пенсионери (над 65г.) - 30 DKK, при група /мин 10 туристи/ 
- 30 DKK, турове с екскурзовод за група - допълнително 750 DKK 
към входния билет, кралски помещения - 70 DKK, за групи - 60 DKK
/Комбиниран билет за руините, апартаментите и конюшните - 110 DKK
4. Тиволи - увеселителен парк - за възрасни - 101 DKK, деца до 7 г. - 
безплатно, комб. билет с достъп до всички атракции - 260 DKK, 
при ученическа група /мин. 15 туристи/ - 90 DKK

великобритания и ирландия 

I. оксфорд 
1. Кулата Карфакс - за възр. - 2.30 £, за деца - 1.20 £, за 
пенсионери и студенти - 2.30 £
2. Църквата Дева Мария - за възр. - 4 £, за деца oт 5-15 г. и 
пенсионери - 3 £
3. Катедралата - комбиниран вход за достъп и до трапезарията - 
за възр. - 9 £, за деца от 5-17 г., студенти и пенсионери - 8 £
II. стратфорд на река ейвЪн
1. Комбиниран билет за родната къща на Уилям Øекспир, 
църквата Св. Троица и Харвард хаус - 16.50 £, за деца - 9.90 £, 
билет с намаление - 15.50 £
2. Църквата Св. Троица - за възр. - 3 £ (вид дарение)
3. Харвард хаус - за възр. - 3.50 £, за деца до 16 г. - вход свободен
4. Замъкът Уорик - за възр. 18.60 £ - само за замъка (цената зависи 
от деня на посещението и е променлива), за деца 4-11 г. - 15.20 £, 
за пенсионери - 16.20 £.
III. йорк
1. Йоркската катедрала - вход за катедралата, гробницата, 
съкровищницата и криптата - аудио тур - за възр. - 14 £, за деца до 
16 г. - безплатно, за пенсионери над 60 г. - 12 £; цена за група над 
10 тур. - 8.50 £, само катедралата 10 £, за пенсионери и студенти 
- 9 £, за деца 8-16 г. - безплатно с 1 плащащ възр., катедрала+кула 
- 15 £, пенсионери и студенти 14 £, за деца 8-16 г. - 5 £
IV. стЪрлинГ 
1. Замъкът Стърлинг - 14.50 £, за деца 5-15 г. - 8.70 £, над 65 г. - 13.20 £
V. единбурГ
1. Единбургският замък - 16.50 £, за деца 5-15 г. - 9.90 £, 
за пенсионери над 65 г. - 13.20 £
2. Уиски център - 14.50 £, за деца 6-17 г. - 7 £, под 5 г. - безплатно, 
но задължително с придружител, за пенсионери - 12.50 £
VI. дЪблин
1. Катедралата Св. Патрик - 5.50 ЕUR, пенсионери и студенти - 4.50 ЕUR, 
за група от мин. 10 туристи - 4.50 ЕUR
2. Пивоварната Гинес - 20 ЕUR, деца до 18 г. - 13.50 ЕUR, студенти - 
16 ЕUR, пенсионери над 65 г. - 16 EUR, деца 6-12 г. - 6.50 ЕUR
VII. килдеЪр
1. Националната Ирландска ферма за отглеждане на расови коне 
и японска градина - 12.50 ЕUR; деца до 16 г. - 7 EUR, пенсионери 
над 60 г. - 9.50 EUR
VIII. килкени
1. Замъкът Килкени - 6 ЕUR, пенсионери над 60 г. - 4 EUR, за деца 
6-18 г. - 3 ЕUR, за група от мин. 20 тур. - 4 ЕUR (необходима е 
предварителна резервация при сключване на договора за 
организирано пътуване)
IX. каØел
1. Замъкът Кашел - за възр. - 7 ЕUR, за деца и студенти - 3 ЕUR, 
за пенсионери - 5 EUR (необходима е предварителна резервация 
при сключване на договора за организирано пътуване)
X. кардиф
1. Замъкът Кардиф - 12 £, деца 5-16 г. - 9 £, пенсионери и студенти - 
10.50 £; за група над 20 тур. - 9 £
XI. бат
1. Батското абатство - 2.50 £, студенти - 1.50 £ (като дарение)
2. Римските бани - 15 £, през юли и август - 15.50 £, над 65 год. и 
студенти - 13.25 £, за деца 6-16 г. - 9.50 £; за група над 20 тур. - 9.30 £
XII. стоунÕендж - за възр. - 14.50 £, за деца до 15 г. - 8.70 £, за 
учащи и възр. над 60 г. - 13 £
XIII. уиндзор - Кралската резиденция - 20 £, за възр. над
60 г. - 18.20 £, за деца до 17 г. - 11.70 £ (в цената на билета 
е включен аудио гид на англ., френски, немски, испански, 
италиански, японски, китайски или руски език), за група 
/мин. 15 тур./ - 18 £
XIV. кентЪрбЪри - Катедралата - за възр. - 10.50 £ (за 
предварително записани групи - 9 £), билет с намаление - 9.50£ 
(за предварително записани групи - 8.00 £), деца под 18 г. - 7 £ 
допл. за аудио тур - за възр. - 3.50 £, билет с намаление - 2.50 £
XV. лондон
1. Катедралата Сейнт Пол и галерии - 18 £, пенсионери и 
студенти - 16 £, за деца до 18 г. - 8 £; за група /мин. 10 тур./ - 15 £, 
пенсионери - 13.50 £, деца до 16 г. - 6.50 £
2. Тауър - 24.50 £, за деца до 15 г. - 11 £; за възр. над 60 г. и 
студенти - 18.70 £
3. Уестминстърското абатство - 20 £, над 60 г. и студенти - 17 £, за 
деца от 11-18 г. - 9 £, деца под 11 г. - безплатно (в цената е вкл. 
аудио гид); за група - 17 £, над 60 г. и студенти 14 £, за деца от 

Прибалтийски реПублики

I. талин
1. Камбанарията на Талинската Катедрала - 5 EUR 
2. Кметството вход за възр. - 5 EUR, вход за ученици/студенти - 
2 EUR, вход за групи мин. 10 тур. - 4 EUR
3. Дворецът Кадриорг - 5.50 EUR, за пенсионери - 3.50 EUR
4. Къщата в която е отсядал Петър Велики преди да бъде завършен 
двореца Кадриорг вход за възр. - 2 EUR, за ученици, студенти и 
пенсионери - 1 EUR
II. вилнюс
1. Катакомбите - 10 EUR 
2. Кулата на Гедиминас - 14 LTL/4 EUR, за ученици, студенти и 
пенсионери - 7 LTL/2 EUR
3. Националния исторически музей на Литва - 7 LTL/2 EUR, 
за ученици и пенсионери - 3.50 LTL/1 EUR
4. Телевизионната кула на Вилнюс - 21 LTL/6.08 EUR, ученици и 
инвалиди - 9.00 LTL/2.61 EUR, деца под 5 г. - безплатно
III. риГа
1. Национален музей на изкуствата - в реставрация
2. Музей на историята на Рига - 4.27 ЕUR, за студенти - 1.42 ЕUR, 
за ученици - 0.71 ЕUR
3. Музей на автомобилизма - ще бъде отворен лятото на 2016-та
4. Църквата Св. Петър - 9 EUR, студенти - 7 EUR, ученици - 3 EUR, 
деца под 7 г. - безплатно
5. Дворецът на Рига, в който се помещават два музея:
a) Национален исторически музей - за възр. - 2.85 EUR, 
за студенти/пенсионери - 1.42 EUR, за ученици 0.42 EUR, 
10% отстъпка за групи над 10 тур. 
б) Музей за чуждестранното изкуство - за възр. - 3 EUR, 
за студенти/пенсионери - 1.50 EUR, за ученици 0.50 EUR, 
за групи над 10 тур. - 2.40 ЕUR

русия

V. санкт Петербург 
1.Ермитаж - организирано посещение (изисква се предварителна 
резервация и плащане при сключване на договора) - 38 EUR при 
мин. 20 тур.(макс. брой за 1 група до 25 тур.), включва входна 
такса за основното крило, слушалки и беседа на местен екск. 
на бълг. език, с посещение и на Диамантената зала - 55 EUR 
2. Петродворец - организирано посещение (изисква се 
предварителна резервация и плащане при сключване на 
договора) - 38 EUR при мин. 20 тур., включва входна такса за парка 
и двореца, слушалки и беседа на местен екск. на бълг. език, по 
желание и заплащане отделно на вход за църквата - 400 RUB, 
за деца - 200 RUB, Крилото на Катерина Велика - 400 RUB
3. Кунсткамера - 250 RUB, за пенсионери и деца - 50 RUB
4. Eкатеринин дворец - организирано пoсещение с беседа на 
местен екскурзовод, резервация, вход - 35 EUR при мин. 20 тур.

скандинавски страни

I. стокÕолМ
1. Музей Ваза - в музея е експониран възстановен боен кораб 
от 17 в., вход за възр. - 130 SEK, вход свободен за деца до 18 г., 
за групи от мин. 10 тур. - 90 SEK, ентографски музей на открито 
Скансен - за периода юни - август вход за възр. - 180 SEK, 
деца 6-15 год. - 60 SEK, за пенсионери и групи от мин. 10 тур. - 
160 SEK, разходка с корабче - ~150 SEK
II. осло
1. Музей на викингите - в музея са изложени три викингски кораба, 
открити в района на Ослофиорд - 80 NOK, младежи до 18 г. - 
безплатно, вход свободен за деца до 7 г., студенти и пенсионери 
- 50 NOK, за групи от мин. 10 туристи - 40 NOK
2. Музей Фрам - основна експозиция е полярния изследователски 
кораб Фрам, с който са плавали Ф. Нансен и Р. Амундсен: 
вход за възр. - 100 NOK, за деца от 7-15 г. и студенти - 40 NOK, за 
пенсионери - 70 NOK, при група /мин. 15 туристи/ - 70 NOK
3. Музей Кон-Тики - музеят предлага различни експонати, свързани 
с живота на изследователя Тур Хейрдал - 95 NOK, деца - 40 NOK, 
пенсионери - 60 NOK, при група /мин. 10 туристи/ - 60 NOK
III. ГÜотеборГ - по желаниe: Музей на изкуствата - за възрастни - 
40 SEK, за младежи до 25 г. - безплатно, за групи - 30 SEK
IV. ÕелзинГборГ - Кулата Кернан - 50 SEK, деца до 18 г. - безплатно,
при група /мин. 10 туристи/ - 30 SEK 
V. кронборГ - замъкът на Хамлет - от 90 DKK в зависимост от 
посетените обекти, деца 4-17 г. - от 45 DKK, студенти - 80 DKK, 
за гр. мин. 10 туристи - 80 DKK, обиколка с екскурзовод 
при мин. 35 тур. - 930 DKK (без входна такса)
VI. коПенÕаГен
1. Дворец Розенборг - в ренесансовия дворец са изложени 
различни предмети, свързани с кралското семейство, вход 
за възр. - 105 DKK, за деца до 17 г. - безпл., студенти - 70 DKK, 
пенсионери (над 65г.) - 55 DKK, при група /мин 12 туристи/ - 80 DKK
2. Национален музей - разделен на сектори като история и 
етнография на Дания и антично изкуство - вход свободен

доПЪлнителна инфорМаЦия за ваØето свободно вреМе и интереси

*Посочените Цени на Музейните обекти и МероПриятия са с инфорМативен Õарактер. “та Мондел травел” не носи отГоворност за тяÕната ПроМяна в 
деня на Посещението иМ. Ползването на наМаленията за студенти е срещу Представяне на студентска Международна карта. 
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при сключване на договора за организирано пътуване. 
3. Билети за метро - 1.50 EUR (100 мин.), дневна карта - 6 EUR
4. Вечерна обиколка на Рим с автобус и екскурзовод при - 12 EUR 
при мин. 30 тур., 18 EUR при мин. 20 тур.
VII. ПоМПей - 13 EUR, за деца до 18 г. - безплатно, за деца 18-24 г. 
- 6.50 EUR. *Някои от къщите могат да бъдат затворени поради 
реставрация. Доплащане по желание и с предварителна 
заявка при сключване на договора за организирано пътуване 
на екскурзоводска беседа - 8 EUR при мин. 25 тур., + 2 EUR за 
слушалки.
VIII. остров каПри
1. Корабче и беседа на местен екск. на бълг. език - ~42 EUR, лифт - 
3.20 EUR /двете посоки/
2. По възможност круиз до Синята пещера - 13 EUR + 9 EUR вход; 
минибусчета - 10 EUR за цял ден от Марина Гранде до Анакапри и 
обратно
IÕ. берГаМо 
1. Капела Колеони - вход безплатен
2. Базилика Санта Мария Маджоре - вход безплатен, дарение - 3 EUR 
3. Часовниковата кула - 2 EUR
Õ. равело
1. Градините Руфало - 5 EUR, за групи над 15 тур. - 4 EUR, за деца 
под 12 г. и възр. над 65 г. - 3 EUR
XI. торино 
1. Кралският дворец - 12 EUR, за деца 18-25 год. - 6 EUR, деца до 18 г. 
и над 65 г. - безплaтно
2. Eгипетски музей - за възр. - 13 EUR; за деца 10-25 г. и възр. над 
65 г. - 9 EUR
ÕII. остров сиЦилия
1. таормина - Гръцкият театър - 10 EUR, за деца от 18-25 г. - 5 EUR, 
Дворецът Корвая (безплатен в двора, разглежда се отвън, първият 
етаж е музей - 4 ЕUR)
2. сиракуза - Общ вход за Археологическия парк с Гръцкия театър 
и Римския амфитеатър, пещерата Ухото на Дионисий - 13.5 EUR
3. Пиаца армерина - Вила Романа дел Казале - 10 EUR, за 
деца до 18 г. и възр. над 65 г. - 8 EUR, няма групови намаления. 
Задължително доплащане за местен екскурзовод - 4 EUR
4. агридженто - Долината на храмовете - 10 EUR, за деца до 
18 г. - безплатно, за младежи от 18-25 г. - 5 EUR
5. селинунте - Източните храмове - 6.50 EUR, пенсионери над 
65 г. - безплатно
6. Монреале - Катедралата - 6 EUR, за изкачване на терасите и 
музей - 2 EUR, за деца до 17 г. 
7. Палермо - Дворецът на Норманите - 8.50 EUR, Катедралата - 
безплатно, за криптата и съкровищницата - 3 EUR, задължително 
- слушалки - 2 EUR, които можете да ползвате за 4 ч. по време на 
цялата обиколка с местния екскурзовод; църквата Сан Джовани 
на отшелниците - затворена (разглеждане отвън), църквата Ла 
Марторана - вход безплатен
8. чефалу - Катедралата - безплатно
XIII. остров сардиния
1. каляри - Римски амфитеатър - 5 EUR, за пенсионери над 
65 г. - 3.50 EUR, за групи над 15 тур. - 4 EUR, за деца до 6 г. - вход 
безплатен; Археологически музей - 4 EUR, за възр. над 65 г.
и под 18 г. - вход безплатен
2. барумини - 10 ЕUR, за група при мин. 20 тур. - 8 EUR, 
за възр. над 65 г. - 6 EUR
3. Пещерата на нептун - 14 EUR (включва екскурзовод), за деца 
5-12 г. - 7 EUR, за групи от мин. 25 тур. - 9 EUR, възможност за лодка 
до пещерата - 19 EUR, Аквариум - 10 EUR
4. Порто черво - обиколка с туристическо влакче - 8 EUR (~35 мин.)
ÕIV. италиански езера
1. eз. Гарда - сирмионе - Замъкът Рока Скалинджери - 4 EUR - цена 
за група 
2. ез. изео - круиз Изео - Пескерия и обратно - 6 EUR - цена за група
3. ез. комо - Вила Мелци - Беладжо - вход за градините - 6.50 EUR 
- индивидуални туристи, 5 EUR - цена за група мин. 20 тур., пътуване 
с ферибот/комета Комо - Беладжо - Комо - 20 EUR двете посоки + 
доплащане за бърз ферибот - 10 EUR
4. eз. Маджоре - круиз комбиниран билет Изола Белла - Изола 
Пескатори - Изола Мадре - с моторни лодки в двете посоки - 
~24 EUR, вход за двореца на Изола Белла - 15 EUR, цена за група 
от мин. 18 тур. - 12 EUR, деца 6-15 г. - 7 EUR, вход за Изола Мадре с 
посещение на двореца и ботаническата градина - 12 EUR, цена 
за група от мин. 18 тур. - 10 EUR, деца 6-15 г. - 6.50 EUR, комбиниран 
билет за посещение на дворците на островите Изола Белла - 
Изола Мадре - 20.50 EUR, деца 6-15 г. - 10 EUR, цена за група от 
мин. 18 тур. - 17 EUR с вкл. градска такса за посещението на 
Стреса.
5. eз. орта - пътуване с моторна лодка до острова Сан Джулио - 
6 EUR - цена за група, влакче до центъра на селището Орта Сан 
Джулио - 4 EUR.

франЦия  

I. Париж
1. Лувър: 15 EUR, младежи до 25 г. - безплатно, в сряда и петък - 
отворен до 21.45 ч., вторник - затворен 

6-18 - 7 £  (груповите цени са валидни само с придружаващ 
лицензиран екскурзовод)
4. Бъкингамският дворец - 21.50 £, за над 60 г. и студенти - 19.60 £, 
за деца до 17 г. - 12.30 £; за деца под 5 г. - безплатно.
5. Музей на Мадам Тюсо - закупуване на билети в деня на 
посещението: за възр. - 34 £; за деца - 29.50 £
6. Дворецът Кенсингтън - 16.50 £, за деца до 16 г. - безплатно, възр. 
над 60 г. и студенти - 13.70 £; цена за група от мин. 15 тур. - 15 £
7. Разходка с корабче по р. Темза до Гринуич - ~15 £ 
8. Панорамна обиколка на Лондон с двуетажния автобус 
The hop-on & hop-off - ~ 28 - 34 £, за деца - ~ 12-16 £ 

италия

I. верона
1. Арена ди Верона - 10 EUR, студенти - 7.50 EUR, за деца 8-14 г. - 
2 EUR, раб. време - от 09.00 - 12.00 ч. и от 15.15 - 17.45 ч.
2. Къщата на Жулиета - 6 EUR, за студенти - 4.50 EUR, деца 8-14 г. - 
1 EUR, раб. време - от 08.30 - 19.30 ч., понеделник - от 13.30 - 19.30 ч.
II. венеЦия
1. Корабчето - до пл. Сан Марко - ~20 EUR /в двете посоки/, допл. 
за корабчето до о-вите Бурано и Мурано - ~10 EUR
2. Базиликата Сан Марко - раб. време от 09.45 до 17.00 ч., в неделя 
и празници от 14.00 - 17.00 ч., основен наос - безплатно, Златният 
олтар - 2 EUR, за групи от мин. 15 тур. - 1 EUR, Музеят - 5 EUR, за 
групи от мин. 15 тур. - 2.50 EUR, Съкровищницата - 3 EUR, за групи 
мин. 15 тур. - 1.50 EUR, Камбанария - 8 EUR
3. Дворецът на Доджите - 18 EUR, за деца 06-14 г., ученици и студенти 
м/у 15-25 г., възр. над 65 г. - 11 EUR, групи от ученици 5.50 EUR
4. Часовниковата кула - 12 EUR, за деца 06-14 г. - 7 EUR, 
за възр. над 65 г. - 7 EUR 
III. Милано
1. Ла Скала - 7 EUR, за групи - 5 EUR, за ученици - 3 EUR
2. Катедралата - безплатно, изкачване на покрива с асансьор - 13 EUR,  
за деца и пенсионери - 7 EUR, по стълбището - 8 EUR, за деца и 
пенсионери - 4 EUR, Баптистерията Сан Стефано - вход безплатен, 
Баптистерията Сан Джовани - 6 EUR, Съкровищницата - 3 EUR
IV. Пиза - Катедралата - 5 ЕUR, Баптистерията - 5 EUR, Кампо 
Санто - 5 EUR, Музеят - 5 EUR, Koмбиниран билет за Катедралата + 
Баптистерията + Кампо Санто - 8 EUR, Наклонената кула - 18 EUR, 
резервация за кулата - 2 EUR. !За посещението на наклонената 
кула е необходимо да се направи предварителна резервация 
при сключване на договора за организирано пътуване, както 
и предварително заплащане на общата сума от 20 EUR, което 
включва входната такса + такса резервация за час на влизане. 
Предупреждаваме ви, че резервацията е за точно определен 
час и при евентуално закъснение се губи резервирания час и 
съответно предварително платената сума.
V. флоренЦия
1. Галерия Уфици - 16 EUR, за младежи 18-25 г. - 12 ЕUR, под
18 г. и възр. над 65 г. - безплатно + 2 ЕUR за слушалки + 4 EUR за 
резервация на час на влизане + беседа на бълг. език 8 EUR
при мин. 25 тур., 10 ЕUR при мин. 20 тур. Посещението е по 
желание и е необходима предварителна заявка при сключване 
на договора за организирано пътуване, макс. брой за 1 група е 
25 тур. 
2. Църквата Санта Кроче - 6 EUR, за деца от 11-18 г. - 4 EUR, за групи 
от мин. 15 тур., придружени с лицензиран екскурзовод - 4 EUR, Кулата 
Джотто - 6 ЕUR, Палацо Векио - 10 EUR, за младежи 18-25 г. - 8 ЕUR, 
за възр. над 65 г. - 8 EUR, Баптистерията - 4 EUR
3. Слушалки за пешеходната обиколка на Флоренция - 2 EUR
забележка: туристите, които са платили слушалки за Уфици, не 
заплащат слушалки за обиколката на Флоренция.
VI. риМ
1. Колизеум, Палатински хълм, Форо Романо - общо 12 EUR, за 
младежи 18-24 г. - 7.50 ЕUR, за деца до 18 г. и възр. над 65 г. - 
безплатно, Фори Империали - безплатно, Пантеона - безплатно
задължително слушалки за пешеходната обиколка - 2 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 - 6 EUR, Музей Боргезе - статуята на 
Давид, творба на Бернини, творби на Рубенс, Рафаел, Тициан и 
Рубенс - крайна цена 17.50 EUR с включена такса резервация, за 
младежи 18-25 г. - 12.50 EUR, деца до 18 г. и пенсионери над 65 г. - 
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 аудио гид - 6 EUR. 
2. Ватикански музеи и Сикстинската капела - oрганизирано 
посещение при мин. 25 тур. - 39 EUR, за деца 6-18 г. - 31 EUR, 
цената вкл. екскурзоводска беседа на бълг. език, слушалки и 
определен час на влизане. Необходима е предварителна заявка 
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2. Айфелова кула: до най - горния етаж със асансьор - 17 EUR, 
за младежи 12-24 г. - 14.50 EUR, деца 4-11 г. - 8 EUR, до II-я етаж с 
асансьор - 11 EUR, за младежи 12-24 г. - 8.50 EUR, за деца 4-11 г. - 
4 EUR, до 4 г. - безплатно
3. Версай:
А: Дворецът - 15 EUR, след 15:00 ч. - 13 EUR, деца до 18 г. и младежи 
до 26 г. - безплатно. В цената е вкл. аудио гид на 11 езика. 
Б: разходка с влакче из парка и градините - 7.50 EUR. 
4. Разходка с корабче по река Сена - ~15 EUR
5. Дисниленд - 59 EUR, за деца 3-11 г. вкл. - 52 EUR
6. Музей д‘Орсе - 12 EUR, деца и младежи 18-25 г. - безплатно, 
за всеки посетител след 16.30 ч, без четвъртък - 9 EUR, 
за всеки посетител всеки четвъртък, след 18.00 ч. - 9 EUR, 
всяка първа неделя от месеца - безплатно  
7. Църквата Сен Øапел - 8.50 EUR, за младежи до 26 г. - безплатно, 
за групи над 20 тур. - 6.50 EUR
8. Затворът Консиерж - 8.50 EUR, за младежи до 26 г. - безплатно, 
за групи над 20 тур. - 6.50 EUR
9. Катедралата Сен Дени - 8.50 EUR, за студенти и пенсионери - 4.50 
EUR, за младежи до 26 г. - безплатно, за групи над 20 тур. - 6.50 EUR
II. заМЪЦите По лоара
1. Амбоаз: индивидуални - 11.20 EUR, за деца 7-18 год. - 7.50 EUR, 
студенти 9.70 EUR, групи от мин. 20 тур. - 8.50 EUR, индивидуални с 
аудио гид - 15.20 EUR, за деца 7-18 год. - 10.50 EUR, студенти - 
13.80 EUR, групи от мин. 20 тур. - 12 EUR
2. Øенонсо - вход за замъка, външни постройки, градините и 
парка: индивидуални с брошурка - 12.50 EUR, за деца 7-18 год. - 
9.50 EUR, студенти (задължително представяне на студ. карта) - 
9.50 EUR, индивидуални (с аудио гид) - 17 EUR, за деца 7-18 г. и 
студенти (задължително представяне на студ. карта) - 13.50 EUR, за 
групи мин. 20 тур. - посещение на Двореца с брошурка - 9.50 EUR, 
със аудио гид - 13.50 EUR
III. страсбурГ
1. Разходка с корабче по река Ил - 9.50 EUR, деца 4-12 г. - 5.80 EUR 
2. Катедралата - безплатно, вход за кулата - 4EUR, деца до 17 г. и 
ученици - 2.30 ЕUR. Aстрономически часовник - 2 EUR, за групи над 
12 тур. 1.50 EUR, за деца 6-18 г. - 1.50 EUR, всяка първа неделя на 
месеца - безплатно, изкачване на платформата - 5 EUR, за деца 
5-18 год. и студ. - 2.50 EUR, за групи над 20 тур. - 3.60 EUR.
3. Музей на изящните изкуства в замъка Руан - 5 EUR, младежи до 
26 г. - безплатно, за групи над 25 тур. и възр. над 60 г. - 3 EUR, всяка 
първа неделя на месеца - безплатно
IV. ниМ
1. Римският амфитеатър с аудио гид - 10 EUR, за деца 7-17 год. - 
8 EUR, за група мин. 20 тур. - 8 EUR, ученически групи - 4 EUR
2. Квадратната къща (с 3D филм) - 6 EUR, за деца от 7-17 год. - 
5 EUR, за група мин. 20 тур. - 5 EUR
3. Комбиниран билет (Амфитеатър, Квадратна къща и кулата 
Магна) - 12 EUR, за деца 7-17 г., студенти и журналисти след 
представяне на необходим документ - 10 EUR
V. авинÜон
1. Папският дворец - 11 EUR, за деца 8-17 год. - 9 EUR, аудио гид - 2 EUR
2. Мостът Св. Бенезе - 5 EUR, за деца 8-17 год. - 4 EUR
3. Комбиниран вход за Папския дворец и Моста Св. Бенезе -
15 EUR с аудио гид, 13.00 EUR без аудио гид, 
за деца 8-18 г. - 12 EUR/10 EUR
VI. Oранж - Амфитеатър + Исторически музей - 9.50 EUR, 
деца 7-17 г. - 7.50 EUR цена за група мин. 20 тур. - 7.50 EUR, 
Триумфална арка - безплатно.
VII. нарбон - Катедралата - безплатно, Архиепископски дворец 
- безплатен достъп до двора. За посещението на музеите се 
изисква входна такса - 4 EUR за всеки музей (Археологически 
музей, Хореум - подземните галерии и др.), комбиниран билет за 
всички музеи пълна цена - 9 EUR. Работното време за всички музеи 
е до 18.00 ч. 
VIII. Kаркасон - Базиликата Сен Назер - безплатно
IX. арл - комбиниран билет - 8 EUR
X. нант 
1. Замъкът на Дука на Бретан - интериор (без екскурзовод): вход 
за музея - вход за възр. 5 EUR; за младежи до 18 г. - 3 EUR; Безплатен 
достъп до укрепленията, рова и двора.
XI. Мон сен Мишел
1. Абатството - възр. 9 EUR, групи над 20 рах - 7 EUR; лица под 26 г - 
безплатно (за граждани на ЕС).
2. Исторически музей - за възр. над 18 г. - 9 EUR, под 18 г. - 
безплатно; за групи: възр. 4 EUR, под 18 г. - безплатно;
3. Археологически музей - за възр. над 18 г. - 9 EUR, под 18 г. - 
безплатно; за групи: възр. 4 EUR, под 18 г. - безплатно;
4. Музей на мореплаването и екологията - за възр. над 18 г. - 9 EUR, 
под 18 г. - безплатно; за групи: възр. 4 EUR, под 18 г. - безплатно;
5. Къщата на Тифани - за възр. над 18 г. - 9 EUR, под 18 г. - безплатно; 
за групи: възр. 4 EUR, под 18 г. - безплатно;
6. Комбиниран билет за 4-те музея - за възр. над 25 г. - 18 EUR, 
за младежи 18-25 г. - 9 EUR; под 18 г. - безплатно; за групи: възр. над 
18 г. - 9 EUR, под 18 г. - безплатно
7. Комбиниран билет за 2 музея - възр. над 18 г. - 6 EUR, под 18 г. - 
безплатно.
XII. остров корсика
1. аячо - Къщата на Наполеон Бонапарт - 7 EUR за група над 
10 тур., 5 EUR, за младежи до 26 г. - безплатно

Монако

1. Дворецът на фамилията Грималди - комбиниран вход за 
държавните апартаменти и частна колекция от старинни 
автомобили - 11.50 EUR, за деца 8-14 г. - 4 EUR, вход само за 
държавните апартаменти - 7 EUR, за деца 8-14 г. - 3.50 EUR, 
Океанографски музей - 14 EUR, студенти - 11 EUR, за деца - 7 EUR

исПания

I. барселона
1. вход за Саграда Фамилия - 15 EUR, деца от 11-18 г., студенти 
и пенсионери над 65 г. - 13 EUR, качване с асансьор - 
преустановено за ремонт, посещение с аудио гид на испански, 
каталонски, френски, англ., италиански и немски ез. - 22 EUR, за 
студенти и пенсионери - 20 EUR
2. вход за Океонографския музей/Аквариума - 20 EUR, за деца 
3-4 г. - 7 EUR, за деца 5-10 г. - 15 EUR, за възр. над 65 г. - 18 EUR
3. Фондация Жоан Миро - 12 EUR, ученици, студенти 15-30 г. и възр. 
над 65 г. - 7 EUR, за деца до 15 г. - безплатно, за групи - 7 EUR
4. Рицарски спектакъл и фламенко - 55 EUR с вкл. вечеря, за деца до 
10 г. - 27.50 EUR, само с напитка - 40 EUR, за деца до 10 г. - 20 EUR
5. Eл Пуебло Еспаньол - 12 EUR, за деца 4-12 г. - 7 EUR, над 
65 г. - 8.40 EUR, студенти - 9.50 EUR
6. Стадионът Ноу Камп+музей - 23 EUR, деца до 6 г. - безплатно, деца от 
6-13 г., студенти и възрастни над 70 г. - 18 EUR
7. Факултативни мероприятия за почиващите на Коста Брава - 
eкскурзия до Монсерат - 49.50 ЕUR, за деца до 10 г. - 30.50 EUR, 
Светът на Дали + Пубол - 51 ЕUR, за деца до 10 г. - 38.30 EUR, 
Хирона и Салвадор Дали - 47 ЕUR, за деца до 10 г. - 35 EUR, Порт 
Авентура - 63 ЕUR, за деца до 10 г. - 53 EUR, Барселона - Аквариум 
и фонтани - 51.50 ЕUR, за деца до 10 г. - 35.50 EUR, аквапаркове 
Marineland (всеки ден) - 30 ЕUR, за деца до 10 г. - 17 EUR, 
Water World (всеки ден) - 30 ЕUR, за деца с височина 
от 1.00-1.40 м - 17 EUR
8. Музей Пикасо - 11.00 ЕUR
9. Ла Педрера /Гауди/ - 20.50 ЕUR, за студенти и пенсионери - 16.50 ЕUR, 
за деца 7-12 г. - 10.25 ЕUR
II. Мадрид
1. Музеят Ел Прадо - 14 EUR (посещение пон.-събота от 18-20 ч, в 
неделя от 17-19 ч. - безплатно), деца до 18 г. и студенти от 18-25 г. - 
безплатно, възрастни над 65 г. - 7 ЕUR (посещение пон.-събота от 
18-20 ч, в неделя от 17-19 ч. - 3.50 EUR)
2. Кралският дворец - 10 EUR, обиколка с местен екск. + 4 EUR,  
за деца 5-16 г., студенти до 25 г. и възр. над 65 г. - 5 EUR
(безплатен вход от април до септември от пон.-четвъртък от 16-18 ч.)
3. Национален музей център по изкуствата Кралица София - 
6 EUR, за деца под 18 г., студенти до 25 г., пенсионери и възрастни над 
65 г. - безплатно
III. толедо - Катедралата - 11 EUR с аудио гид, къща и музей Ел 
Греко - 3 EUR, църквата Санто Томе - 2.50 EUR, синагога Санта 
Мария Ла Бланка - 2.50 ЕUR, Алкасар - 5 ЕUR, деца до 18 г. и 
възрастни над 65 г. - безплатно
IV. Гранада
1. Лятната резиденция Алхамбра и градините Женералифе - 
организирано посещение - изисква се предварителна заявка и 
плащане при сключване на договора. Цената от 45.00 ЕUR включва 
предварително резервиран час за посещение и беседа на 
придружаващ местен екскурзовод. Разрешеният брой за група е 
до 20 тур. При по - голям брой желаещи се налага групата да се 
раздели на две, като всяка поотделно е с придружаващ екскурзовод. 
V. кордоба
1. Джамията - 8 ЕUR, за деца до 10 г. - безплатно, деца 10-14 г.
- 4 ЕUR, слушалки - 1.50 EUR
2. Алкасар - 4.50 ЕUR, ученици и студенти до 26 г. - 2.25 EUR, деца 
до 13 г. безплатно
3. Синагогата - безплатни за посетители от EU, за останалите - 0.30 ЕUR
4. Кулата Калаора - 4.50 ЕUR, за деца до 8 г. - безплатно, за 
ученици, студ., пенсионери и групи над 15 тур. - 3 ЕUR
VI. севиля
1. Хиралда и Катедралата - 9 ЕUR, за пенсионери и студенти 
до 25 г. - 4 ЕUR, за деца до 16 г. - безплатно
2. Дворецът Алкасар - 9.50 ЕUR, за пенсионери и студ. - 2 EUR

ПортуГалия

I. лисабон
1. Манастирът Жеронимус - за църквата - безплатно, вход за 
манастира и капелите - 10 ЕUR, за деца до 12 г. - безплатно, 
за студенти и възрастни над 65 г. - 5 ЕUR, комбиниран билет за 
манастира и кулата Белем - 12 ЕUR
2. Кулата Белем - 6 ЕUR, за деца до 12 г. - безплатно, за възрастни 
над 65 г. - 3 ЕUR 
3. Музей на каляските - 6 ЕUR, за младежи от 15-25 г. и пенсионери 
- 3 ЕUR
4. Фадо - ~45 ЕUR цена за група с вкл. вечеря, за деца - 22 ЕUR
II. синтра
1. Дворецът Синтра - 8.50 ЕUR, за възр. над 65 г. - 7 ЕUR, за деца 
от 6-17 г. - 7 EUR 
III. фатиМа - Храмът Фатима - вход свободен
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2. Дворецът на Великия херцог: през юли и август посещението е 
задължително с екскурзовод на англ., френски или немски ез. - 
10 EUR, за деца до 12 г. - 5 EUR 
IV. брюксел
1. Кралските Музеи на изящните изкуства, вкл. 2 музея - Музей на 
древното изкуство и Музей на модерното изкуство - общо 
16 EUR; за деца до 5 год. - безплатно; за деца и младежи от 6-25 г. 
- 4 EUR, пенсионери над 65 г. - 12 EUR, за групи над 15 тур. - 12 EUR, 
аудио гид - 4 EUR.
2. Музей на пивовара - 5 EUR
V. брюж - разходка с корабче ~8 EUR

ГерМания 

I. МюнÕен 
1. Дворецът Нимфенбург - за възр. - 11.50 EUR, пенсионери - 9 EUR 
II. берлин - Райхстаг - свободен достъп, по желание - 
Пергамонмузеум - интерес представлява раздел Гръцка и Римска 
античност с Пергамския Олтар от 180-160 пр. Хр. - 12 EUR, билет с 
намаление за пенсионери и студенти - 6 EUR
III. кÜолн
1. Кьолнската Катедрала - вход за съкровищницата - 6 EUR; за деца 
и студенти - 3 EUR; комбиниран билет съкровищницата и кулата - 
8 EUR; за деца и студенти - 4 EUR, изкачване на кулата - 4 EUR, за 
деца и студенти - 2 EUR, учен. групи - 2 EUR, по желание доплащане 
за беседа на местен екск. - 7 EUR, за деца и студенти 5 EUR
IV. ауГсбурГ
1. 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
V. нюрнберГ
1. Къщата на Албрехг Дюрер - 5 EUR, за деца - 3 EUR, за групи 
от мин. 15 тур. - 4 EUR, ученически групи - 1.50 EUR
VI. франкфурт
1. Къщата на Гьоте - 7 EUR, за деца 7-18 г. - 3 EUR, за групи от 
мин. 20 тур. - 4 EUR, билет с намаление - 3 EUR
2. Изкачване с асансьор - Небостъргач Майн тауер - 5 EUR, 
билет с намаление - 3.50 EUR, за групи от над 30 тур. - 3 EUR
VII. улМ
1. Катедралата - безплатно, изкачване на кулата - 5 EUR, за деца 
7-17 г. - 3.50 EUR, деца до 7 г. - безплатно, за групи над 10 тур. - 
4.50 EUR. Закупуване на билетите 1 час предварително. 
VIII. долината на рейн - разходка с корабче (2.45 мин.) - 
16 EUR за група от мин. 20 тур.
IX. заМЪкЪт нойØванщайн 
1. Вход за възр. - 12 ЕUR, групова цена - 11 ЕUR, за деца до 
18 г. - безпл. Към цената на билета се прибавя и задължителна 
официална такса резервация - 1.80 ЕUR за индив. посещение, за 
групи - 0.90 ЕUR /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 аудио гид на различни езици, включително и на 
руски, но не на български. Възможност за изкачване до замъка: 
пеша (~40-45 мин.), с файтон - 6 EUR, тръгването е от хотел Мюлер, 
крайната спирка е на 10 мин. пеша или с автобусче - изкачване - 
1.80 EUR, крайната спирка е на 5 мин. пеша до замъка. Слизане от 
замъка: пеша (~25 мин.), с файтон - 3 EUR, с автобусче връщане - 
1 EUR, комбиниран билет отиване + връщане - 2.60 EUR. 
X. заМЪкЪт линдерÕоф
1. Вход за възр. - 8.50 ЕUR, за деца до 18 г. - безплатно, за 
пенсионери над 65 г. и студенти - 7.50 EUR, за групи от мин. 15 тур. - 
7.50 ЕUR, в цената е включен аудио-гид на бълг. език
XI. остров Майнау 
1. Вход за възр. - 19 ЕUR, за деца до 12 г. - безплатно, за деца 
13-18 г. и студенти - 11 ЕUR, за групи от мин. 10 тур. - 14.90 ЕUR
XII. оберзалЦберГ - келщайнÕаус
1. Пътуване в двете посоки с автобус и асансьор и посещение на 
“Орловото гнездо” на Хитлер с беседа с местен екск. - 22.50 ЕUR
XIII. ÕайделберГ
1. Замъкът Хайделберг - 7 EUR, за ученици и пенсионери - 4 EUR, 
доплащане за аудио гид - 5 EUR 
XIV. баМберГ
1. Катедралата Св. Петър и Св. Павел - вход свободен; за музея - 
3 EUR, за студенти и деца 8-14 г. - 2 EUR, безпл. за деца до 7 г.
XV. езерото ÕиМзее
1. Пътуване с корабче до остров Херенинзел - ~8 ЕUR, посещение 
на замъка Херенхимзее - вход 8 ЕUR, цена за група - 7 ЕUR, в 
цената е включен аудио гид на бълг. език.
XVI. бизинГен - Замъкът Хоенцолерн - 12 ЕUR, студенти и 
пенсионери - 10 EUR, за деца 6-18 г. - 6 EUR
XVII. ПотсдаМ - Дворецът Сансуси - 12 EUR с вкл. аудио гид, 
за пенсионери - 8 EUR
XVIII. дрезден - Цвингер - 10 ЕUR, студенти и пенсионери 7.50 EUR, 
за деца до 17 г. - безплатно, за групи - мин 10 тур. - 9 EUR, аудио гид - 
3 EUR, доплащане за предварителна продажба по интернет - 2 EUR

австрия

I. виена 
1. Пратера - Старото Виенско колело - 9.50 EUR, другите атракции 

ØвейЦария

I. люЦерн
1. Ледниковата градина - 15 CHF, за деца 6-16 г. - 8 CHF, студенти 
и пенсионери - 12 CHF, за групи от мин. 10 тур. - 12 CHF, ученически 
групи до 16 г. - 6 CHF
II. интерлакен
1. Изкачване с железницата до връх Þнгфрау. *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 
Øайдег (2061 м) - Þнгфрау - Клайне Øайдег - Гринделвалд - 
~148 CHF (изисква се предварителна резервация при сключване 
на договора за организирано пътуване - мин. 10 тур.)
III. берн
1. Парламента: вход безплатен
2. Катедралата Мюнстер - безплатно, изкачване до платформата - 
6 CHF, за група 4 CHF, за деца - 3 CHF 
IV. женева
1. Катедралата Сен Пиер - безплатно, изкачване на кулата - 6 CHF
2. Мезон Тавел - вход безплатен, по време на изложби 4 - 6 CHF, 
деца до 18 г. - безплатно
3. Музей на изкуството и историята - безплатен вход
4. Разходка с корабче из Женевското езеро - 19 CHF
V. лозана
1. Олимпийски музей - 18 CHF, за деца 6-16 г. - 10 CHF, 
за пенсионери - 16 CHF, за групи - 15 CHF, аудио гид - 5 CHF
2. Катедралата - безплатно, за изкачване на кулата - 2.00 CHF
3. Исторически музей на Лозана (Старият Епископски дворец) 
- 9.00 CHF, ученици и деца под 16 г. - безплатен
VI. МонтрÜо
1. Øато де Øийон - 12.50 CHF, деца 6-16 г. - 6 CHF, студенти и 
пенсионери - 10.50 CHF, за групи от мин. 20 тур. - 10 CHF с брошура
VII. ЦюриÕ 
1. Катедралата Гросмюнстер - безплатно, за изкачване до кулата 
- 5 CHF, за деца 6-16 г. - 3 CHF
2. Църквата Фраумюнстер - вход безплатен 
VIII. сен Гален
1. Катедралата - безплатно
2. Библиотеката на абатството - 12 CHF, за деца 5-16 г. - 9 CHF, 
за групи от мин. 10 тур. - 8 CHF, деца от 5-16 г. - 5.50 CHF
IX. белиндзона
1. За Кастел Гранде, Кастело ди Монтебело, Кастело ди Сасо 
Корбаро - 11 CHF, за пенсионери - 6 CHF, за група от мин. 
10 тур. - 7 CHF, за Историческия и Археологически музей -
по 6 CHF, за деца, ученици и пенсионери - по 4 CHF
X. ЦерМат
1. Трансфер с влак от Теш до Цермат и обратно - 15.60 CHF
2. Изкачване с лифт от Цермат до Малкия Матерхорн и обратно - 
100 CHF, за деца под 16 г. - 50 CHF, за деца под 9 г. - безплатно, 
за групи над 10 тур. - 80 CHF, за деца - 40 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): 
възрастен - 16.50 CHF, за групи - 13 CHF, Цермат - Øварцзее 
(Черното езеро - 2582 м): 48 CHF, за групи - 38.50 CHF, Цермат - 
Трокенер Щег (2939 м): 64 CHF, за групи - 51 CHF
XI. Глетчер ексПрес - цена 2-ра класа - 110 CHF при мин. 10 тур. 
+ 33 CHF запазено място във II-ра класа, по желание доплащане 
за обяд във вагон - ресторанта - 43.00 CHF - 3-разделно хранене, 
30 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 6-16 г. - 
50% намаление.

лиÕтенщайн

I. вадуЦ - Разходка с влакче - 10.50 CHF, за деца до 12 г. - 5 CHF, 
група при мин. 20 тур - 8 CHF

бенелюкс

I. аМстердаМ
1. Разходка с корабче по каналите - ~15.50 EUR
2. Музей на Ван Гог - 17 EUR, за деца до 17 г. - безплaтно, аудио 
гид - 5 EUR, препоръчваме да заявите вашето желание и да 
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 - 17.50 EUR, аудио гид - 5 EUR, за деца 
до 17 г. - безплатно
4. Кралският дворец - 10 EUR, за деца до 17 г. - безплатно, 
над 65 г. - 9 EUR 
5. Музей на Рембранд - 13 EUR, за деца 6-17 г. - 4 EUR, за студенти 
и за групи над 15 тур. - 12 EUR цените включват аудио - гид
6. Музей на Мадам Тюсо - закупуване на билети в деня на 
посещението - 22.50 EUR, за деца и възр. над 60 г. - 18.50 EUR, 
за групи над 10 тур. - 17.25 ЕUR, група деца 5-15 г. - 14.25 EUR
II. ÕаГа
1. Мадуродам - 16.50 EUR, за деца 3-12 г. - 10.50 EUR
III. люксеМбурГ
1. Казематите Бок - 4 ЕUR, деца 4-12 г. - 2 EUR, за група от мин. 10 
тур. - 3 EUR
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словения 

1. Пещерата Постойна, включваща посещението с електрическо, 
подземно влакче - 23.90 EUR, за студ. 19.10 EUR, за деца до 15 г. - 
14.30 EUR, за деца до 5 г. 1 EUR, за групи възр. - 19.90 EUR, за групи 
студ. и ученици - 20.80 EUR, за групи ученици и студенти - 15.92 EUR
2. Øкоцянска яма - 16 EUR, за пенсионери и студенти до 26 г. - 
12 EUR, деца - 7.50 EUR

черна Гора 

I. будва - Цитаделата с музея на морето - 2 EUR, обиколка по 
крепостните стени - 2 EUR.
II. котор - Музей на морето - 4 EUR, група над 10 тур. - 1.30 EUR, 
деца - 1 EUR. Разходка с лодка из Которския залив - ~8-10 EUR - 
в зависимост от броя на желаещите, крепостни стени 3 EUR, 
Св. Трифон - 2.50 EUR, вход за старата част на Котор - 1 EUR.

ÕЪрватска

I. дубровник - крепостни стени - 120 HRK, Кнежев двор - 70 HRK, 
Доминикански манастир - 20 HRK, старата аптека във 
Францисканския манастир - 30 HRK
II. Плитвички езера - входна такса за Плитвички езера, включваща 
разходката с корабче /заплаща се на място в хърватски куни/ - 
110 HRK, за деца до 7 г. - безплатно, за деца от 7-18 г. - 55 HRK, 
III. наЦионален Парк бриони - входна такса - (мeсеци IV, V, X) 
170 HRK, деца до 14 г. - 85 HRK, за група от мин. 25 тур. - 150 HRK, 
(месеци VI, IX) - 200 HRK, деца до 14 г. - 100 HRK, за група от мин. 20 
тур. - 160 HRK
IV. Пула - Амфитеатър - 50 HRK, студенти - 25 HRK, групи - 34 HRK
V. сПлит - Етнографски музей - 15 HRK, студенти и пенсионери - 
10 HRK, групи над 10 тур. - 10 HRK, Катедралата Св. Дуйе и Храмът 
на Þпитер - 15 HRK, качване на камбанарията - 10 HRK 
VI. троГир - Катедралата Св. Лаврентий - 25 EUR
VII. Мотовун - изкачване с автобусче до крепостта - 15 HRK
VIII. Пореч - Еуфразиева базилика - 40 HRK
IÕ. ровин - църква Св. Еуфемия (качване на камбанарията) 10 HRK
X. Oстров корчула - местен автобус за предвижване до Стария 
град - ~ 5 EUR
Парична единица: HRK (хърватска куна), 1 EUR = ~ 7.20 HRK 
 
ГЪрЦия 

1. Атина: Акропола - 12 ЕUR - комбиниран билет, с намаление - 6 ЕUR
2. Остров Корфу - Старата крепост: 4 EUR, билет с намаление - 
2 EUR, Дворецът Ахилион - 5 EUR, за групи - 4 EUR
3. Цикладски острови - екскурзията до о-в Наксос (10 EUR в 1 
посока+трансфер от х-ла до пристанището ~5-7 EUR в зависимост 
от броя на записаните тур.), екскурзия до о-в Делос - ~ 25 EUR при 
мин. 20 тур. в двете посоки + 5 EUR вход, разходка до вулканичните 
острови на о-в Санторини - ~20 ЕUR при мин. 25 тур.
3. Йонийски о-ви - светилището Додони - 2 EUR; Некромондио - 2.00 EUR

турЦия

I. истанбул - Св. София - 30 TRL, Дворецът Топкапъ сарай - II-ри 
двор и Съкровищницата - 30 TRL, Харемът в Топкапъ сарай - по 
15 TRL, Цистерните - по 20 TRL, дворецът Долмабахче - по 30 TRL, 
при разглеждане с екск. на бълг. език - 22 EUR при мин. 15 тур. с 
вкл. входна такса и трансфер, Допълнителни мероприятия: Ориент 
хаус - 30 ЕUR; Казино Гар - 28.00 EUR; Рибен ресторант - 22 EUR; 
разходка с корабче по Босфора - 15.00 EUR - при мин. 20 тур., 
посещение на небостъргача Сафир - 22 EUR 
II. анкара - Музея на Анадолските цивилизаци - 15 TRL, слушалки - 
3 TRL
III. каПадокия
1. Гьореме - Музей на открито - 20 TRL, деца до 12 г. - безплатно, 
слушалки - 3 TRL
2. Þчхисар - вход за Цитаделата - 6 TRL, деца до 12 г. - 3 TRL
3. Зелве - вход за комплекса - 8 TRL, деца до 12 г. - безплатно
4. Каймаклъ - вход за подземния град - 20 TRL, деца до 12 г. - безпл.
5. Кония - Мавзолеят на Мевляна Руми - 3 TRL, Медресето - 3 TRL, 
слушалки - 3 TRL
Забележка: музейните такси се заплащат в турски лири, 
желателно е обмяната да е от България. 

албания

I. дурЪс - амфитеатърът - 500 ALL
II. тирана - Национално-исторически музей - 300 ALL
III. фиер - Аполония за археологическите разкопки за възр. - 300 ALL, 
за ученици 150 ALL, отделно входна такса за музея
IV. саранда - Бутринт - 700 ALL, за група - 500 ALL
V. круя - Музей Скендербег - 200 ALL, Етнографски музей - 300 ALL
VI. Øкодра - Замъкът Розафат - 200 АLL
Парична единица: АLL (aлбански леки), 1 EUR = ~140 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.

- от 5-10 EUR 
2. Виенската Опера - 7.50 EUR; за младежи до 27 г. - 3.50 EUR, 
за пенсионери над 65 г. - 6 EUR, за групи над 20 тур. - 5.50 EUR 
3.Хофбург (императорските апартаменти и стаите-музеи на Сиси 
или Сребърната Императорска колекция) - посещение с аудио 
гид - 12.50 EUR, за деца 6-18 г. - 7.50 EUR, за студенти от 19-25 г. и 
пенсионери - 11.50 EUR, ученически групи - 6 EUR
4. Дворецът Øьонбрун - Императорски тур с аудио гид - 12.90 EUR, 
за деца 6-18 г. - 9.50 EUR, за студенти от 19-25 г. - 11.90 EUR, Голям 
тур с аудио гид - 15.90 EUR, за деца 6-18 г. - 10.50 EUR, за студенти 
от 19-25 г. - 14.60 EUR, Голям тур с екскурзовод - 18.90 EUR, за деца 
6-18 г. - 12 EUR, за младежи 19-25 г. - 17.60 EUR, градините - безплатно. 
По възможност, ако времето позволява и по желание доплащане 
за придружаващ екскурзовод на български език за посещението 
на двореца - необходимо е предварително да заявите Вашето 
желание при записването на екскурзията - 8 EUR при мин. 20 тур. 
II. инсбрук
1. Голденес Дахл - вход за музея - 4.80 EUR, ученици, възрастни 
над 60 г. и групи от мин. 10 тур. - 2.40 EUR 
2. Градската кула - 4 EUR, за деца - 3 EUR 
3. Хофбург - императрските апартаменти и стаите-музеи на Сиси 
или Сребърната Императорска колекция - посещение с местен 
екскурзовод - 12.40 EUR, за деца от 6-18 г. - 6.90 EUR, посещение с 
аудио-гид - 9.90 EUR, за деца от 6-18 г. 5.90 EUR
III. залЦбурГ
1. Къщата на Моцарт - 10 EUR, деца 6-14 г. - 3.50 EUR, за младежи 
от 15-18 г. - 4 EUR, за групи над 10 тур. - 8.50 EUR
2. Железницата за крепостта Хоензалцбург - 8.40 EUR, за групи 
над 10 тур. - 7.30 EUR /oбщо за двете посоки, не позволяват само 
в едната/, комб. билет с влизане в крепостта - 11 EUR - индив.
IV. австрийски езера - eзерото Волфгангзее - ферибот - 
6.50 EUR в посока - цена за група при мин. 20 тур., с лифт и 
зъбчата железница до връх Øафберг в двете посоки - 32 EUR, 
за индив., 29.10 EUR цена при мин. 20 тур., изкачване с лифт до 
вр. Катрин - ~19 ЕUR в двете посоки, за групи мин. 10 тур. - 16 EUR, 
за възр. над 60 г. - 18 EUR

ПолØа

I. краков
1. Кралския дворец Вавел - вход към кралските апартаменти 
за възр. - 25 PLN, за пенсионери над 65 г. - 19 PLN., вход за 
оръжейната и кралската съкровищница за възр. - 18 PLN, за 
пенсионери над 65 г. - 11 PLN 
2. Вход за катедралата за възр. - 12 PLN , за групи - 11 PLN , за 
пенсионери - 6 PLN. 
3. Краковски археологически музей вход за възр. - 7 PLN, за 
пенсионери 5 PLN.
II. варшава
1. Музей на Фредерик Øопен за възр. - 22 PLN, за групи 
от мин. 15 тур. - 18 PLN 
2. Музей на полската армия - 16PLN, за група 8 PLN

чеÕия

I. ПраГа
1. Национален музей - 110 CZK, за деца 6-15 г. и възр. над 65 г. - 
100 CZK, Национална галерия - 200 CZK, за деца 6-15 г. - 100 CZK
2. Районът на Храдчани: Пражки замък - 250 CZK, за деца 6-16 г. 
- 125 CZK, включва и посещение на Стария Кралски дворец, 
базиликата Св. Георги и Златната уличка, Галерията на замъка 
- 140 CZK, за деца 6-16 г. - 70 CZK, Страхов библиотеката - 100 
CZK, за деца 6-15 г. и студенти до 27 г. - 50 CZK доплащане за 
фотоапарат - 60 CZK, за камера - 120 CZK, Лорета - 150 CZK, за 
деца 6-15 г. - 110 CZK, за пенсионери над 70 г. - 130 CZK, аудио 
гид - 150 CZK
3. Еврейският квартал: музеят - 300 CZK, за деца от 6-15 г. и 
студенти до 26 г. - 200 CZK, включва посещението на 3 синагоги по 
избор и старото гробище 
4. Круиз по р. Вълтава (продълж. 2 часа), включващ обяд/вечеря 
без напитки - ~22 ЕUR, круиз по р. Вълтава (продълж. 1 час), без 
изхранване - ~15 ЕUR
5. Слушалки за обиколката на Прага - 2 EUR
II. конопище - задължителна предварителна резервация - 30 CZK 
Посещение на южното крило - 150 CZK, за деца - 105 CZK,
посещение на северното крило - 150 CZK, за деца - 105 CZK, 
посещение на самостоятелни стаи - 220 CZK, за деца - 150 CZK,
посещение на 3-те крила заедно - 470 CZK, за деца 330 CZK
III. карлщайн - задължителна предварителна резервация - 20 CZK 
С превод от англ. на български - 270 CZК, за деца и пенсионери 
над 65 г. - 180 CZК
Парична единица: CZK (чешка крона), 100 CZK = ~7.23 лв
IV. дворец Õлубока: 14 EUR, вкл. вход и такса резервация
V. Замъкът Чески Крумлов: 14 EUR, вкл. вход и такса резервация

унГария

I. будаПеща - Рибарските кули - 700 HUF, пенсионери, ученици 
и студенти - 350 HUF, църквата Св. Матияш - 1400 HUF, за 
пенсионери - 1000 HUF (задължително се заплащат във форинти), 
Музей на марципаните - 2 EUR (може да се плати в евро), църквата Св. 
Ищван - безплатно, Съкровищницата - 600 HUF, Камбанария - 650 HUF
Парична единица: HUF (унгарски форинт), 1000 HUF = ~ 6.65 лв. 
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