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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

	 Един	от	най-добрите	гръцки	курорти,	на	юг	от	
известното	пристанище	Игуменица.	Крайбрежието	е	
осеяно	с	малки	островчета,	а	залива	е	като	изрисува-
на	човешка	ръка.	Миниатюрни	къщички	в	средиземно-
морски	стил,	с	големи	палми	отпред,	фикуси,	дървета	
бенджамини	и	още	много,	много	цветя	в	градините,	
придават	чар	на	това	място,	изглеждащо	като	декор	
от	филм.	Тук	всеки	може	да	открие	своята	мечтана	
почивка!	 Гостоприемни	 и	 усмихнати	 домакини,	 пре-
красна	 кухня	 и	 много	 възможности	 за	 допълнителни	
развлечения:	екскурзии,	круизи	и	нощен	живот.

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Солун – Парга
Отпътуване в 8.00 ч. по маршрут София – Кула-

та – Солун. Пристигане в Солун около обяд. Почивка за 
кафе и фотопауза  до Бялата кула – символ на града и 
паметника на Александър Велики (1 час). 
Отпътуване за Парга – едно от най-красивите кът-
чета в Гърция със запомняща се природна красота 
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д
е

н3 Парга и екскурзии по желание 
Закуска. Свободно време за плаж или по желание 

целодневен круиз „Йонийски острови”. В 09.30 ч. от-
пътуване с автобус за остров Лефкада – четвърти-
ят по големина от седемте Йонийски острови. Блес-
тящите скали на острова се отразяват в кристално 
чиста морска вода и неговите първи заселници му да-
ват името – Белият остров. Въпреки, че красотите 
на Лефкада са го превърнали в един от най-посещава-
ните от туристи острови, той все още впечатлява 
със своята девствена природа и старинни църкви. 
 От пристанището в Нидри, едно от любимите 
места за почивка на Мария Калас, се взима кораб, за 
едно истинско островно приключение, посветено на 
островите в Йонийско море.  Лефкада, Кефалония – 
най-големият от групата на Йонийските острови. 
Най-вероятно е наречен така по името на красивия 
бог Цефал, един от синовете на бог Хермес и нимфа-
та Херса. Това е остров с красиви пейзажи и чисто 
бели пясъчни плажове, станал още по-известен с фил-
ма Мандолината на капитан Корели. Круиза продъл-
жава с островите Итака, Скорпио, Мега Ниси. Около 
20,30 – 21,00 ч. завръщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

д
е

н4 Парга – София 
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с комфортен автобус *** (климатик, 
видеосистема, мини бар);

 » 3 нощувки със закуски и вечери в хотел ****  
– www.pargaolympic.com или подобен хотел съща-
та категория в Парга; 

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » Екскурзия до островите Паксос и Анти – Паксос – 
28 евро;

 »  Целодневен круиз „Йонийски острови” – 38 евро 
(минимум 20 туристи);

 »  гръцка вечер в таверна с типично меню, музика и 
атракционна програма – 25 евро; 

 »  входни такси за музеи, обекти и прояви, посещава-
ни по желание.

ДОПлАЩАНе:

 »  единична стая – 45 евро;
 »  по желание на цялата група – допълнителна нощув-

ка със закуска и вечеря – 80 лв.

ОТСТЪПкИ:

 »  ученици и студенти: 5 лв.;
 »  деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 

стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ  18  ............................338 лв.
 МАЙ 1  ............................348 лв.
 ЮНИ 5  ............................358 лв.
 СЕПТЕМВРИ 18  ............................348 лв.
 ОКТОМВРИ 16  ............................338 лв.

– спускащи се към синьото море зелени хълмове и 
тихи плажове със златист пясък, с оживени улички, 
изпълнени с таверни, кафенета и малки магазинчета. 
Настаняване. Вечеря. Нощувка.

д
е

н2 Парга и екскурзии по желание 
Закуска. Свободно време за плаж или по желание 

– круиз до съседните острови Паксос и Анти-Паксос. 
Круизът ще ви отведе до най-малкия от Йонийските 
острови Анти -Паксос, където ще можете да поплу-
вате в кристално чистите води на Йонийско море и 
сините пещери. След това се спира на о-в Паксос, къ-
дето може да се насладите на красотата на заспало-
то рибарско селце. Легенда разказва за образуването 
на двата дивни острова, като резултат от любовта 
на Посейдон към Амфитрити. Само с един силен замах 
на тризъбеца си Бога на морето отрязал върха на ос-
тров Корфу и го положил тук, за да създаде тази не-
вероятна идилия наречена – острови Паксос и Анти-
Паксос и ги сложил като дар в краката на любимата 
си. Привечер завръщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Солун – Паралия катерини
Oтпътуване в 8.00 ч. от София по маршрут  

Кулата – Солун – Паралия Катерини. Пристигане в 
Солун около обяд. Панорамна обиколка с местен про-
фесионален екскурзовод: Бялата кула, църквата “Св. 
Св. Кирил и Методий”, старата част на града и кре-
постта “Ептапиргио“ с чудесна панорама към Терми-
ческия залив. Посещение на църквата “Св. Димитър“. 

Свободно време.Следобед – настаняване в Паралия 
Катерини. Свободно време. Нощувка. 

д
е

н2  Манастирите на Метеора – каламбака
Закуска. Целодневна екскурзия до Метеора – 

уникални скални манастири, съчетаващи природна 
красота и вековна християнска традиция. Посещение 
на два от манастирите. Пoсещение на галерия за 
икони. Свободно време за обяд в градчето Каламбака 
в подножието на величествените скали на Метеора. 
Следобед – отпътуване за Паралия Катерини. По же-
лание – гръцка вечер в  таверна с традиционно меню 
и музика на живо. Нощувка.

д
е

н3  Вергина – едеса – София
Закуска. Посещение на Вергина – старата сто-

лица на Македонските царе: археологическият музей 
с гробницата на Филип Македонски. Посещение на 
Едеса и фото-пауза при забележителните водопади. 
14.00 ч – отпътуване за България. Пристигане в Со-
фия вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 2 нощувки със закуски в хотел ** или две нощув-
ки със закуска и вечеря в хотел *** на Олимпийска-
та ривиера; 

 » панорамна обиколка на Солун с екскурзовод; 
 » целодневна екскурзия до Метеора;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

Г
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це НА ТА Не ВключВА:

 » входните такси за скалните манастири (2 eвро за 
всеки манастир);

 » входната такса за Вергина (8 eвро);
 » входни такси за други музеи, обекти и прояви, по-

сещавани по желание;

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 45 лв.; 
 » гръцка вечер в таверна с типично меню, музика и 

атракционна програма – доплащане 39 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 15 лв. 

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 дата   хотел** хотел***
 МАРТ 7, 28  ............. 169 лв .................199 лв
 АПРИЛ  19  ............. 169 лв .................199 лв
 МАЙ 23  ............. 169 лв .................199 лв
 ЮНИ 6, 20  ............. 179 лв .................230 лв
 ЮЛИ 4, 25  ............. 189 лв .................230 лв
 АВГУСТ 8, 28  ............. 189 лв .................230 лв
 СЕПТЕМВРИ 5, 19  ............. 169 лв .................199 лв
 ОКТОМВРИ 3, 17  ............. 169 лв .................199 лв
 НОЕМВРИ 7  ............. 169 лв .................199 лв

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Солун
Отпътуване в 8.00 ч., по маршрут София – Ку-

лата – Солун. Пристигане в ранния следобед. Пано-
рамна обиколка: Бялата кула, църквата “Св. Св. Кирил 
и Методий”, старата част на града и крепостта 
“Ептапиргио“ с чудесна панорама към Термическия за-
лив. Посещение на църквата “Св. Димитър“ с мощите 
на светеца. Свободно време. 
Отпътуване за остров Амулиани – един от най – ек-
зотичните и красиви острови в Гърция със спускащи 
се към синьото море зелени хълмове и тихи плажове 
със златист пясък. Настаняване в хотел Агиониси 
резорт сред много зеленина и маслинови дръвчета. 
Вечеря. Нощувка.

д
е

н2 Света Гора 
Закуска. Туристическа програма по желание. 

Възможност за туристическа обиколка с корабче до 
Атон – Света гора (при подходящо време) с прекрасна 
панорама към манастирите. Тук е разположена един-
ствената Православна Монашеска Република, която 
от векове живее според църковните канони и в духа 
на христианските традиции. Посещение на музея 
на открито на Аристотел в Стагира. По желание – 
гръцка вечер в  таверна с традиционно меню и музика 
на живо. Вечеря. Нощувка.

д
е

н3 Халкидики 
Закуска. Свободно време за плаж или по жела-

ние, екскурзия с корабче около острова и посещение 
на островната група на островите Дрения. Вечеря.

д
е

н4 Халкидики – София 
Закуска. Време за плаж. Ранният следобед от-

пътуване за България. Пристигане в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 »  транспорт с комфортен автобус *** (климатик, 
видеосистема, мини бар);

 »  3 нощувки със закуски и вечери в хотел Агиониси 
резорт **** www.agionissiresort.com; 

 »  панорамна обиколка на Солун; 
 »  застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 »  екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » туристическа обиколка с корабче на Атон – Све-
та гора (при подходящи метеорологични условия);

 » входни такси за музеи, обекти и прояви, посеща-
вани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:
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 » единична стая: 65 лв.;
 »  туристическа обиколка с корабче на Атон – Света 

гора: 45 лв на турист при минимум 20 туристи.

ОТСТЪПкИ:

 »  ученици и студенти: 5 лв.;
 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 

стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 МАЙ 1, 23  ..........................................349 лв
 ЮНИ 6, 20  ..........................................328 лв
 СЕПТЕМВРИ 5, 19  ..........................................328 лв
 ОКТОМВРИ 3, 17  ..........................................328 лв

зАбелеЖкИ:

 » * При предварително заплатена и потвърдена ту-
ристическа обиколка с корабче до Атон и невъз-
можност тя да се осъществи поради неподходя-
що време, на туристите се предлага полудневна 
екскурзия до Полигирос. В този случай стойност-
та на туристическата обиколка с корабче до Атон 
се възстановява на туристите след завръщането 
им в България. 

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

СОлУН 
И МАНАСТИРИТе НА МеТеОРА

СОлУН
ВеРГИНА

еДеСА

ПАРАлИЯ
кАТеРИНИ

ОСТРОВ АМУлИАНИ  
– ДОкОСВАНе ДО МОРеТО

СОлУН
ХАлкИДИкИ

АТОН
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САМОлеТНА
ПРОГРАМА

Г
Ъ

Р
Ц

И
Я

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Атина
8.00 ч. – Полет от летище София за Атина. 

Панорамна обиколка на гръцката столица: Арката 
на император Адриан, руините на Храмът на Зевс, 
Олимпийския стадион; Парламента; площад “Син-
тагма“ и др. Посещение на емблематичния атински 
Акропол. Кратка пешеходна разходка в стария град, 
включваща Римския форум, Кулата на ветровете, 
Старата джамия; старинния  “Монастираки” и др. 
Свободно време в стария град или самостоятелно 
посещение на един от най-модерните европейски 
музеи – обновения музей на Акропола, събрал всички 
древни артефакти, открити на хълма и около него. 
Привечер, отпътуване с ферибот за остров Наксос. 
Късно настаняване. Нощувка. 

д
е

н2-5 Почивка на Наксос
Закуска. Опознавателна разходка на Наксос. 

Най-големият цикладски остров се слави с дългите 
си пясъчни плажове, кристална тюркоазна вода и 
плодородна земя. За разлика от множеството турис-
тически острови, Наксос е запазил автентичната си 
средиземноморска гръцка идентичност. Според ми-
тологията на Наксос е израснал родения на Крит Зевс 

Гръмотвержеца. Около 6 в.пр.н.е. са издигнати храмо-
ве, посветени на Деметра и разположеното на мал-
кия остров Палатия светилище на Аполон, от което 
и до днес са запазени основите и входната порта, 
наречена Портара. Друга интересна атракция е сред-
новековния замък Кастро, строен от венецианските 
владетели на Наксос. Намира се на най-високият хълм 
на главния островен град Хора. В близост до Хора, 
в югозападната част на острова, са разположени и 
множество превъзходни плажове. Сред най-добрите 
са Agios Prokopios, Agia Anna, Plaka, а подходящи за 
уиндсърф през юли и август са Agios Georgios, Mikri 
Vigla и Kastraki. Свободно време за плаж и екскурзии, 
по Ваш избор до съседните острови: Санторини, 
Парос, Миконос и други с ферибота в рамките на един 
ден. Екскурзия до о-в Крит е възможна само с допълни-
телна нощувка на Крит.

д
е

н6  Атина
Закуска. Oтпътуване за Атина с ферибот. 

Свободен ден в Атина с възможност за посещение 
на Националния археологически музей, разполагащ с 
една от най-богатите колекции от произведения на 
древните изкуства, Византийския музей, който пред-
ставя богата колекция от византийско изкуство и 
архитектура или музея “Бенаки” – частен музей с 
прекрасна колекция, представяща хилядолетната 
гръцка история. Нощувка.

д
е

н7  Атина – София
Закуска. По желание: трансфер до летище. От-

пътуване за България. Пристигане в София.

це НА ТА ВключВА:

 » двупосочен самолетен билет София – Атина – Со-
фия;

 » транспорт в Атина с автобус*** (климатик, виде-
осистема, минибар);

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Атина;
 » 4 нощувки със закуски в хотел *** на остров Нак-

сос;

 » панорамната обиколка на Атина с местен профе-
сионален екскурзовод;

 » пещеходна разходка в стария град на Атина;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводски услуги;

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси 59 евро;
 » фериботни билети – Пиреа – Наксос и обратно – 

цена 30 Евро в едната посока; през месеците ап-
рил, май, септември и октомври е възможно връ-
щането да е с цена 45 Евро;

 » допълнителни екскурзии до съседните острови 
срещу допълнително заплащане на фериботните 
билети;

 » трансферът за полета Атина – София е по жела-
ние, с предварителна заявка и срещу допълнител-
но заплащане (в зависимост от броя на заявилите 
тази услуга);

 » допълнителна нощувка на Крит – 65 лв.;
 » входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, 

посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 100 лв. 

ОТСТЪПкИ:

 » ученици и студенти: 10 лв.;
 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 

стаята на двамата родители: 30 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 18   ............................780 лв.
 МАЙ 19  ............................780 лв.
 ЮНИ 2  ............................780 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1  ............................780 лв.
 ОКТОМВРИ 6  ............................780 лв.

3
д н И 199

ЦенИ ОТ

лева
без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – кавала – Тасос
8.00 ч. – отпътуване по маршрут София – Кула-

та – Кавала – Тасос. На обяд – пристигане в Кавала, 
пешеходна разходка – Пристанището, Крепостните 
стени, Акведукта и църквата „Света Богородица”. 
Свободно време за разходка и обяд. Поседнете в 
уютните заведения край пристанището и опитайте 
рибните специалитети и сувлакито или се насладе-
те на ледено фрапе и сладки курабии. Отпътуване 
за остров Тасос от Керамоти. Островът е известен 
с изумрудените си  води, чудесни плажове и борови 
гори. Настаняване. Нощувка.

д
е

н2 Панорамна обиколка на о-в Тасос – гръцка 
вечер 

Закуска. Панорамна обиколка на о-в Тасос – манасти-
ра “Св.Архангели”, столицата Лименас – Акропола, 
Античния Театър, Археологическия музей. Свободно 
време за разходка и програма по желание. Нощувка. 
По желание – гръцка вечер в  таверна с традиционно 
меню и музика на живо. 

д
е

н3 Халкидики 
Закуска. Отпътуване с ферибота за Керамо-

ти. По пътя посещение на древното селище Филипи, 
съхранило образци от Античността до наши дни. 

Следобед пешеходна разходка в Драма. Посещение 
на археологическия музей, където са изложени ценни 
експонати от пещерата Ангитис и региона разходка 
из централния градски парк. Отпътуване за България. 
Пристигане в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 2 нощувки със закуски в хотел ** или *** на остров 
Тасос;

 » пешеходна обиколка на Кавала;
 » двупосочния билет за ферибота до о-в Тасос;
 » панорамна обиколка на о-в Тасос;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » допълнителна нощувка при желание на цялата гру-
па - 45 лв. **/ 55 лв. ***;

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви,посещавани по желание;

ДОПлАЩАНИЯ:

 »  единична стая: 50 лв.

ОТСТЪПкИ:

 »  ученици и студенти: 5 лв.;
 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 

стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 дата  хотел ** хотел ***
 АПРИЛ 19 199 лв..................239 лв.
 МАЙ 2, 23 199 лв..................239 лв.
 ЮНИ 6, 20 209 лв..................249 лв.
 ЮЛИ 4, 25 229 лв..................269 лв.
 АВГУСТ 8, 22 229 лв..................269 лв.
 СЕПТЕМВРИ 5, 19 199 лв..................239 лв.
 ОКТОМВРИ 3, 17 199 лв..................239 лв.

 

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 15 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

7
д н И 780

ЦенИ ОТ

лева

НАкСОС И САНТОРИНИ 
ОСТРОВеН РАЙ – ПОчИВкА

АТИНА
НАкСОС
САНТОРИНИ

ТАСОС – МАГИЯТА НА 
“зелеНИЯТ ОСТРОВ”

кАВАлА
ФИлИПИ
ДРАМА
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Йоанина – Игуменица – корфу
Отпътуване от София в 7.00 ч. от Национал-

ния стадион “Васил Левски” за о-в Корфу.  Пътуване 
с ферибот Игуменица – остров Корфу. Лимонени и 
портокалови дървета, палми и кипариси, магнолии и 
хибискус и над 30 вида орхидеи – това е само част от 
изобилната флора на острова.  На този Йонийски ос-
тров се забелязва удивителна смесица от английско и 
италианско влияние. Това  райско кътче векове наред 
е било желано за завоюване от нормани, византийци, 
турци, венецианци, англичани и всички тези народи са 
оставили тук следи от своето владичество. Вечерта 
настаняване в хотел в Корфу. Вечеря и нощувка.

д
е

н2  корфу – столицата керкира – двореца 
Ахилион

Закуска.  Посещение на двореца Ахилион. Този роман-
тичен дворец е бил любимото място за уединение 
на австрийската императрица Елизабет Вителсбах,  
известна като Сиси.  Сградата е построена на възви-
шение от където се разкриват спиращи дъха гледки 
към Йонийско море. Сиси намира тук спокойствие и 
душевно равновесие, далеч от строгостта на ав-
стрийския императорски двор. Фото пауза при Ка-
нони,  малкия полуостров, откъдето се вижда Мишия 
остров – символа на Корфу и манастира Влахерна.
Следобед – туристическа програма в столицата Кер-
кира – Аркадата Листон, Площад Еспланада, където 
кипи неспирно оживление, Старата Крепост, дворе-
ца Св.Михаил и Свети Георги, църквата Св.Спиридон 
– Светеца покровител на острова.  Свободно време 
за разходка в Керкира, стария  квартал Кампиело и 
пристанището,  обиколка на многобройните сувенир-
ни магазинчета. Вечеря и нощувка.

д
е

н3  корфу – Палеокастрица
Закуска. Разходка до Палеокастрица.  Сред 

многобройните красиви пейзажи в Корфу  Палеока-
стрица печели първенството. Синьозелените води на 
плиткия залив са като сюрреалистична картина. По 
желание, разглеждане на морския свят от прозрач-
ното дъно на корабчето – подводница „Посейдон” –  
1 ч. Разглеждане на манастира Света Богородица. От 

хълма при манастира се вижда скалата, която според 
легендата, е вкаменения кораб на Одисей. Следобед 
връщане в  хотела или свободно време в Керкира. Ве-
черя. Нощувка.

д
е

н4  корфу – българия
Закуска. Отпътуване от Корфу за Игуменица с 

ферибот. Кратка спирка в Йоанина, където делика-
тес са жабешките бутчета. Разходка из центъра на 
града, живописно разположен на бреговете на езеро-
то Памвотис. Пристигане в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 3 нощувки със закуски и вечери в хотел ***/**** 
в Корфу;

 » пешеходна разходка в столицата на Корфу;
 » екскурзия до Палеокастрица;
 » фериботни такси и билети;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входна такса за двореца Ахилион (6 евро); 
 » входна такса за Старата крепост (3 евро);
 »  корабчето – подводница „Посейдон” – (10 евро за 

4
д н И 349

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

възрастни, 5 евро за деца);
 » входни такси за други музеи, обекти и прояви, по-

сещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 80 лв.; 
 » гръцка вечер в таверна с типично меню, жива музи-

ка и атракционна програма – доплащане (26 евро);
 » по желание на цялата група – допълнителна нощув-

ка със закуска и вечеря – 60 лв за хотел *** и 90 лв. 
за хотел ****.

ОТСТЪПкИ:

 »  ученици и студенти: 5 лв.;
 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 

стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 дата   хотел *** хотел****
 АПРИЛ 3, 19  349 лв. ...........399 лв.
 МАЙ 1  389 лв. ...........399 лв.
 ЮНИ 5  389 лв. ...........399 лв.
 СЕПТЕМВРИ 4  379 лв. ...........399 лв.
 ОКТОМВРИ 2  349 лв. ...........399 лв.

Г
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кОРФУ – ИзУМРУДеНО 
ВЪлШебСТВО

кОРФУ
ПАлеОкАСТРИцА

АХИлИОН
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – лефкада 
Тръгване сутринта в 8.00 ч. от стадион „В. Лев-

ски”. Късно следобяд пристигане в Лефкада – остров 
с модерна архитектура запазила дълбоко в себе си и 
кътче от древна история. Лефкада ще ви изненада с 
прекрасни плажове и невероятна атмосфера. Кратък 
престой в столицата на острова, която е разполо-
жена в североизточната му част. Градът е построен 
около естествено пристанище.В Лефкада се намират 
Музеят на грамофоните, Фолклорният музей и Архе-
ологическият музей. Настаняване в хотел. Нощувка.

д
е

н2 лефкада – Порто кацики – Нидри
Закуска. Свободен ден за плаж или посещение на 

най-красивия плаж на острова “Порто Кацики”. Това 
е най-посещаваният от туристите плаж. Заобиколен 
е от стръмни скали, а до него се стига след спускане 
по 80 стъпала, издълбани в тях. Порто Кацики се на-
мира на около 40 км югозападно от град Лефкада. По 

желание късния следобед – разходка до курорта Нидри 
(посещение на Порто Кацики – 5 евро). Свободно вре-
ме. Връщане в хотела. Нощувка.

д
е

н3 лефкада – кефалония
Закуска. Отпътуване с ферибот от селището 

Василики за о-в Кефалония – най-големият от Йо-
нийските о-ви (около час). По пътя фото-пауза над 
красивия залив „Миртос Бийч”. Продължаваме към 
уникалната пещера “Мелисани”, където имате въз-
можност да се разходите с корабче по езерото вътре 
в пещерата (10 евро). Настаняване в хотел. Нощувка.

д
е

н4 кефалония – закинтос
Закуска. Отпътуване за остров Закинтос. Кач-

ване на ферибот от градчето Песада за о.Закинтос 

7
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лева
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(около 2 часа) – това е островът с най – красивите 
гръцки плажове и eдно от местата, където косте-
нурките “Carreta Carreta” снасят яйцата си. Посе-
щение на столицата Закинтос – площад “Св. Марк“ 
с католическата църква и музея на Соломос и Калвос 
най-известните поети на Закинтос, площад Соломос 
с прекрасни сгради, отразяващи типичната атмос-
фера на Закинтос, Византийския музей и градската 
библиотека, храмът на Дионисиос, патрон на остро-
ва и Венецианската крепост. Свободно време за плаж 
или  по желание разходка с корабче с прозрачно дъно 
в залива на костенурките (25 евро). Настаняване в 
хотел. Нощувка.

д
е

н5 закинтос
Закуска. Свободно време за плаж или по желание 

възможност за разглеждане на красивите “Сини пе-
щери” с корабче, след което се посещава най-красиви-
ят залив на острова – Новаджио (35 евро ). Връщане в 
хотела. Свободно време. Нощувка.

д
е

н6 закинтос – Делфи
Закуска. Качване на ферибота от столица-

та Занте до Килини, като пътуването продължава 
малко повече от час. Продължаване за Делфи. Турис-
тическа програма – разглеждане на археологическия 
комплекс, светилището на Делфийския оракул и архе-
ологическия музей ( вход 6 евро), в който се съхраня-
ва и “пъпът на света”. „ Познай себе си „ – това е 
надпис , който е посрещал хората на входа на храма 
на бог Аполон . Според митологията тук се намира 

центърът на света . Мистика и легенди се свързват 
в древните легенди за пророчествата на Пития. Нас-
таняване в хотел. Нощувка.

д
е

н7 Делфи – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 2 нощувки със закуски  на остров  Лефкада; 
 » 2 нощувки със закуски  на остров Закинтос;
 » 1 нощувка със закуска на остров Кефалония;
 » 1  нощувка със закуска в Делфи;  
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » Екскурзиите по желание; 
 » Посещение на най-красивия плаж на остров Лефка-

да – “Порто Кацики”- 5 евро; 
 » Обиколка с туристическа лодка с прозрачно дъно в 

Лаганас – залива на костенурките – 25 евро;
 » Разходка с корабче до “Сини пещери” и плажа На-

ваджио – 35 евро;
 » Разходка с корабче по езерото в пещерата “ Мели-

сани “ – 10 евро;
 » Фериботни билети – 35 евро;
 » входни такси за музеи, обекти и прояви, посеща-

вани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 »  единична стая: 230 лв.;
 » туристическа обиколка с корабче на Атон – Све-

та гора: 45 лв на турист при минимум 20 туристи.

ОТСТЪПкИ:

 »  ученици и студенти: 5 лв.;
 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 

стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ..........................................519 лв.
 МАЙ 1, 19  ..........................................549 лв.
 ЮНИ 2  ..........................................549 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1  ..........................................549 лв.
 ОКТОМВРИ 6  ..........................................519 лв.

Г
Ъ

Р
Ц

И
Я

зАкИНТОС – ЙОНИЙСкИТе 
ОСТРОВИ

леФкАДА
кеФАлОНИЯ

зАкИНТОС
ДелФИ
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Солун
8.00 ч. – отпътуване по маршрут София – Кула-

та –  Солун. Пристигане следобед в Солун. Панорамна 
обиколка на Солун с местен професионален екскурзо-
вод: Бялата кула, църквата “Св. Св. Кирил и Методий”, 
старата част на града и крепостта “Ептапиргио“ с 
чудесна панорама към Термическия залив. Посещение 
на църквата “Св. Димитър”.  Свободно време. Отпъ-
туване за курорта Паралия Катерини. Настаняване. 
По желание  – гръцка вечер в таверна с типично меню 
и музика. Нощувка. 

д
е

н2  Паралия катерини – Делфи – Атина
Закуска. Отпътуване за Атина. Посещение на 

Делфи. Светилището на Делфи се намира  в днешния 
ном Фокида и в древността е представлявало, най – 
важният религиозен център за Древна Гърция. Там се 
намирал прочутият в древността оракул на бог Апо-
лон. Пристигане късно следобед в Атина, настанява-
не. Пешеходна разходка в стария град Плака: Римския 
форум с Кулата на ветровете; Старата джамия; 
старинния  “Монастираки”. Нощувка.

д
е

н3  Атина
Закуска. Панорамна обиколка на Атина с мес-

тен професионален екскурзовод: Акропола; Олимпий-
ския стадион; Парламента; площад “Синтагма“, Пре-
зидентския дворец и гръцката православна църква 
“Митрополис“. Туристическа програма по желание: 
посещение на Археологическия музей или разходка до 
пристанището. Нощувка.

д
е

н4  Eкскурзия до п-в Пелопонес
Закуска. Туристическа програма по желание: 

целодневна екскурзия до п-в Пелопонес с посещение 
на Епидаврос – известен с най-добре запазения  ан-
тичен театър в Гърция; Нафплион; Микена; Коринт-
ския канал  или свободно време в Атина за посещение 
на Националния археологически музей, разполагащ с 
една от най-богатите колекции от произведения на 
древните изкуства, Музея на традиционните гръц-
ки музикални инструменти или Византийския музей. 
Нощувка.

д
е

н5  Атина – София
Закуска. Oтпътуване за България. Пристигане 

в София около полунощ.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с комфортен автобус*** (климатик, 
видеосистема, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел ** в района на Олим-
пийската ривиера;

 » 3 нощувки със закуски в хотел *** в Атина;
 » панорамната обиколка на Солун с местен професи-

онален екскурзовод;
 » панорамната обиколка на Атина с местен профе-

5
д н И 379

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

сионален екскурзовод;
 » пещеходна разходка в стария град Плака;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входната такса за Акропола (12 евро);
 » входните такси за Археологическия музей (7 евро) 

и Византийския музей (4 евро);
 » целодневна екскурзия с местен екскурзовод до 

п-в Пелопонес с посещение на Епидаврос (6 евро), 
Нафплион (6 евро) и Микена (8 евро);

 » входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, 
посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 100 лв.; 
 » целодневна екскурзия с местен екскурзовод до п-в 

Пелопонес: Епидаврос, Нафплион, Микена, Коринт 
(без включени входни такси): 45 лв. на турист при 
минимум 25 туриста.

ОТСТЪПкИ:

ученици и студенти: 10 лв.;
деца до 11 г., настанени на допълнително легло в ста-
ята на двамата родители: 30 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 17  ..........................................379 лв.
 МАЙ 1  ..........................................429 лв.
 ЮНИ 5  ..........................................399 лв.
 СЕПТЕМВРИ 4  ..........................................399 лв.
 ОКТОМВРИ 9  ..........................................389 лв.
 НОЕМВРИ 6  ..........................................389 лв.

Г
Ъ

Р
Ц

И
Я

АТИНА И СОлУН  
зАВРЪЩАНе В ДРеВНА елАДА

еПИДАВРУС
НАФПлИОН

МИкеНА
кОРИНТ
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Ниш – „Дяволският град” – Со-
фия

Отпътуване от София в 07.00 ч. по маршрут София 
– Калотина – Ниш. Кратка туристическа програма 
в Ниш – древният Наисус, където през 272 г. в се-
мейството на военачалника Констанций Хлорус и 
дъщерята на ханджия, Юлия Флавия Хелена, се ражда 
първият християнски римски император – Констан-
тин Велики. Разглеждане на крепостта  от 18 век. 
Изградена върху останките на римски военен лагер, 
от турците в началото на 18 век. Изграждането й е 
продължило от 1719-1723 г. с помощта на местното 
население, цариградски каменоделци и зидари.  Днес 
са запазени оръжейницата, една джамия, превърната 
в галерия и няколко турски работилници, действащи в 
момента като кафенета и сувенирни магазини. „Челе 
кула”-  построена на хълма Чегар, където войвода 
Стефан Зинделич и неговите четници на 19 май 1809 
г. са разгромени от многочислената турска армия. 

1
д е н 39

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

прояви, посещавани по желание;
 » входната такса за Дяволският град – 250 динара 

/3 евро/

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 МАРТ 15  ..........................................39 лв.
 АПРИЛ 5  ..........................................45 лв.
 МАЙ 3  ..........................................45 лв.
 ЮНИ 7  ..........................................45 лв.
 ЮЛИ 5  ..........................................39 лв.
 АВГУСТ 30  ..........................................39 лв.
 СЕПТЕМВРИ 6  ..........................................45 лв.
 ОКТОМВРИ 11  ..........................................39 лв.
 НОЕМВРИ 1  ..........................................39 лв.

Свободно време в Ниш за самостоятелно разглежда-
не на централната част на  града и възможност за 
обяд. Отпътуване за „Дяволският град” –  комплекс 
от около 200 скални пирамиди, наподобяващи Мел-
нишките с различни форми и размери. Височината им 
варира от 2 до 15 м. – на върха имат каменни шапки. 
Възникнали са в резултат на специфичен ерозионен 
процес продължил векове. Легендата  гласи, че на 
това място живеели смирени и дълбоко религиозни 
хора. Това не се понравило на Дявола и той решил да 
им напакости като им дал изворната вода. След като 
започнали да пият от нея постепенно те загубили 
благоприличието си и дори решили да оженят брат за 
сестра. Само една девойка не била пила от тази вода 
и като разбрала какво се случва, започнала горещо да 
се моли на Господ да спре това безчинство. Бог чул 
молбите й и пратил гръм, който вкаменил сватбари-
те. Легендата, както и акустиката която се създава 
от вятъра са повлияли местните да нарекат това 
място „Дяволският град”. Свободно време за снимки. 
Отпътуване за Пирот. Разходка из центъра на града 
и крепостта “Калето”. Свободно време за вечеря. 
Отпътуване за София. Пристигане вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар); 

 » туристическа програма в Ниш и Пирот;
 » посещение с местен екскурзовод на природният 

феномен „Дяволският град”;
 » екскурзоводско обслужване; 
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;

це НА ТА Не ВключВА:

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Ниш – „Дяволският град” – Про-
лом баня

Отпътуване от София в 8.00 ч. по маршрут София 
– Калотина – Ниш. Кратка туристическа програма 
в Ниш – древният Наисус, където през 272 г. в се-
мейството на военачалника Констанций Хлорус и 
дъщерята на ханджия, Юлия Флавия Хелена, се ражда 
първият християнски римски император – Констан-
тин Велики. Разглеждане на крепостта  от 18 век. 
Изградена върху останките на римски военен лагер, 
от турците в началото на 18 век. Изграждането й е 
продължило от 1719-1723 г. с помощта на местното 
население, цариградски каменоделци и зидари.  Днес 
са запазени оръжейницата, една джамия, превърната 
в галерия и няколко турски работилници, действащи 
в момента като кафенета и сувенирни магазини. 
„Челе кула”- построена на хълма Чегар, където войво-
да Стефан Зинделич и неговите четници на 19 май  
1809 г. са разгромени от многочислената турска 
армия. Свободно време в Ниш за самостоятелно 
разглеждане на централната част на  града и въз-
можност за обяд. Отпътуване през Прокуплйе и Кур-
шумлия  за Пролом баня. Настаняване в Спа – хотел 
„Радан”.  Кратка почивка и отпътуване за „Дяволски-
ят град” –  комплекс от около 200 скални пирамиди, 
наподобяващи Мелнишките с различни форми и раз-
мери. Височината им варира от 2 до 15 м. – на върха 
имат каменни шапки. Възникнали са в резултат на 
специфичен ерозионен процес продължил векове. Ле-

гендата  гласи, че на това място живеели смирени 
и дълбоко религиозни хора. Това не се понравило на 
Дявола и той решил да им напакости като им дал из-
ворната вода. След като започнали да пият от нея 
постепенно те загубили благоприличието си и дори 
решили да оженят брат за сестра. Само една девой-
ка не била пила от тази вода и като разбрала какво 
се случва, започнала горещо да се моли на Господ да 
спре това безчинство. Бог чул молбите й и пратил 
гръм, който вкаменил сватбарите. Легендата, както 
и акустиката която се създава от вятъра са повли-
яли местните да нарекат това място „Дяволският 
град”. Свободно време за разглеждане и снимки. Връ-
щане в хотела.Вечеря. Нощувка.

д
е

н2  Пролом баня – Прокуплье – Ниш – Пога-
новски манастир – София

Закуска. Отпътуване по маршрут Пролом Баня – Про-
куплье – Ниш – Погановски манастир. Пристигане в 
Погановския манастир, за големи автобуси пътят 
е недостъпен последните 2 км. Пътят минава през 
живописното ждрело на р. Ерма. Разглеждане на мана-
стира, известен с копието на прочутата двустранно 
изографисана икона на “Света Богородица” – Ката-

фиги. Почивка за ароматно кафе в заведение до ма-
настира. Отпътуване за Пирот. Разходка из центъра 
на града и крепостта “Калето”. Свободно време. От-
пътуване за София. Пристигане вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар); 

 » 1 нощувка със закуска и вечеря в Спа – хотел „Ра-
дан” *** – Пролом Баня; 

 » туристическа програма в Ниш и Пирот;
 » посещение с местен екскурзовод на природният 

феномен „Дяволският град”;
 » посещение на Погановският манастир (последните 

два километра до манастира са недостъпни за го-
лям автобус);

 » екскурзоводско обслужване; 
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 МАРТ 15  ..........................................112 лв.
 АПРИЛ 5  ..........................................120 лв.
 МАЙ 3  ..........................................120 лв.
 ЮНИ 7  ..........................................120 лв.
 ЮЛИ 5  ..........................................112 лв.
 АВГУСТ 30  ..........................................112 лв.
 СЕПТЕМВРИ 6  ..........................................120 лв.
 ОКТОМВРИ 11  ..........................................112 лв.
 НОЕМВРИ 1  ..........................................112 лв.

2
д н И 112

ЦенИ ОТ

лева
без НОЩНО 
ПЪТУВАНе
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ДЯВОлСкИЯТ ГРАД –  
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ПРОлОМ бАНЯ

ДЯВОлСкИЯТ 
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

 » пешеходно разходка в Ниш;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входни такси за музеи, обекти и прояви, посеща-
вани по желание;

 » организирана традиционна сръбска вечер с типич-
но меню и музика в стара белградска кафана; 

 » екскурзия до Нови Сад – столицата на Воеводина 
30 лв. на турист при минимум 25 туристи.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 65 лв.;
 » допълнителна нощувка със закуска при съгласие на 

цялата група – хотел *** – 69 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » ученици и студенти: 5 лв.;
 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 

стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 дата  Хотел *** Хотел ****
 МАРТ 7, 28 189 лв..................229 лв.
 АПРИЛ 4, 18 199 лв..................239 лв.
 МАЙ 2, 23 199 лв..................239 лв.
 ЮНИ 20 199 лв..................239 лв.
 СЕПТЕМВРИ 5 199 лв..................239 лв.
 ОКТОМВРИ 3 189 лв..................229 лв.
 НОЕМВРИ 7 189 лв..................229 лв.

3
д н И 189

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Ниш – белград
Отпътуване в 8.00 ч от София по маршрут Ка-

лотина – Ниш – Белград. Пристигане в Белград ран-
ния следобед. Туристическа програма в Белград – Ка-
лемегдан, многобройните укрепления, кули, мостове и 
тесни улички. Площада на Републиката и най-голяма-
та православна църква на Балканите “Св. Сава”, раз-
положена в сърцето на Белград, близо до Народната 
библиотека и паметника на Караджоржде, водача на 
сърбите във въстанието им срещу Османската Им-
перия, площад “Теразие”, най – големият площад на 
града, Скупщината – народното събрание на Сърбия. 
Настаняване. Нощувка.

д
е

н2 белград
Закуска. Свободно време – разходка по оживе-

ната улица “Княз Михаил” и по ул.”Скадарска” – цен-
търът  на Бохемския живот на Белград, още помнеща 
духа на велики сръбски поети и художници от роман-
тичния 19 век. По желание екскурзия до Нови Сад – 
Столицата на Воеводина – градът на Дунав, възста-
новен от руините в целия си блясък. Възможност за 
организирана традиционна сръбска вечер с типично 
меню и музика в стара белградска кафана. Нощувка.

д
е

н3 белград – Ниш – София
Закуска. Отпътуване за Ниш. Пристигане в 

Ниш около обяд. Кратка туристическа програма в 
Ниш – древният Наисус, където през 272 г. в семей-
ството на военачалника Констанций Хлорус и дъще-
рята на ханджия, Юлия Флавия Хелена, се ражда пър-
вият християнски римски император – Константин 
Велики. Разглеждане на крепостта, изградена върху 
останките на римски военен лагер, от турците в 
началото на 18 век. Изграждането й е продължило 
от 1719-1723 г. с помощта на местното население, 
цариградски каменоделци и зидари.  Днес са запазени 
оръжейницата, една джамия, превърната в галерия и 
няколко турски работилници, действащи в момента 
като кафенета и сувенирни магазини. „Челе кула”-  
построена на хълма Чегар, където войвода Стефан 

Зинделич и неговите четници на 19 май 1809 г. са раз-
громени от многочислената турска армия.  Свободно 
време. 17.00 ч. отпътуване  за България. Пристигане 
в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, мини бар);

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Белград; 
 » панорамна обиколка на Белград с местен екскурзо-

вод; 

С
Ъ

Р
Б

И
Я

белГРАД 
чеТВЪРТАТА ДУНАВСкА СТОлИцА

белГРАД
НОВИ САД

НИШ
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

4
д н И 279

ЦенИ ОТ

лева

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – кюстендил – битоля – Охрид
Отпътуване от София в 8.00 ч. по маршрут 

Кюстендил – Битоля – Охрид. Туристическа програма 
в Битоля, втория по големина град в Македония и по-
сещение на древният град Хераклея Линкестис – ан-
тично селище в подножието на планината, основано 
от древните римляни. Пешеходна разходка в центъра 
на града: Часовниковата кула – „Саат кула”, архитек-
турен символ на града от турско време  и църквата 
„Св. Димитър” – най-голямата църква в града, изгра-
дена през 1830 г. Отпътуване за Охрид. По желание на 
групата – фотопауза на Преспанското езеро. Прис-
тигане в Охрид. Днес градът е истинската туристи-
ческа перла на Република Македония. Настаняване. 
Вечеря. Нощувка.

д
е

н2 Mанастира “Свети Наум” – Охрид
Закуска. Екскурзия до манастира “Свети Наум”, 

разположен на брeга на Охридското езеро сред мест-
ност с рядка природна красота. Посещение на църква-
та “Свети Архангели”, където се намира гробницата 
на лечителя-чудотворец Свети Наум. Посещение на 

3
д н И 169

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

хотел;
 » туристическа програма в Битоля, манастира „Св. 

Наум”, Струга и Скопие;
 » пешеходна разходка в Охрид с местен екскурзовод;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входните такси в църквата “Свети Климент” (50 
денара) и манастира “Свети Наум” (50 денара);

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 45 лв. (2*) /  65 лв. (3*) / 85 лв. (4*) 

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 10 год., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 20 лв. 

 » лв. ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

  хотел:  **  ***  ****
 МАРТ 7, 28 169 лв. 189 лв. 199 лв.
 АПРИЛ  4, 18 169 лв. 189 лв. 199 лв.
 МАЙ 2,23 169 лв. 189 лв. 199 лв.
 ЮНИ 20 179 лв. 199 лв. 219 лв.
 СЕПТЕМВРИ 5, 19 169 лв. 189 лв. 199 лв.
 ОКТОМВРИ 3 169 лв. 189 лв. 199 лв.
 НОЕМВРИ 7 169 лв. 189 лв. 199 лв.

Билянините извори. Пешеходна разходка в стария 
град Охрид – крепостта на цар Самуил; църквата 
“Свети Климент”, обявена за паметник на светов-
ното историческо наследство под закрилата на 
ЮНЕСКО; църквата “Свети Панталеймон”,  където 
се съхраняват мощите на Св. Климент; църквата 
“Света София”, посветена на Христовата мъдрост 
и служила като катедрален храм по времето на цар 
Самуил; античния театър и градската чаршия. Сво-
бодно време. Вечеря. Нощувка.

д
е

н3 Струга – Скопие – София
Закуска. 8.30 ч. – Отпътуване. Kратка разходка 

в град Струга – градския център и къщата на братя 
Миладинови (отвън). Пешеходна разходка и време за 
обяд в Скопие – крепостта „Скопско кале” и църквата 
„Св. Спас” със саркофага на Гоце Делчев. Отпътуване 
за България. Пристигане в София късно вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар); 

 » 2 нощувки със  закуски и вечери в избрания от Вас 

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Дурес
Отпътуване от София в 8.00 ч. по маршрут 

Кюстендил – Скопие – Дурес за Албания -“страна на 
орлите”, разположена между две велики Антични ци-
вилизации – Елинската и Римската. Албания наследя-
ва безценно културно наследство, което се разкрива 
сред археологическите и природните паркове. Вечер-
та, пристигане в Дурес – най-популярния курорт в 
страната с дълги пясъчни плажове и модерни хотели. 
Настаняване. Вечеря и нощувка в Дурес.

д
е

н2  Дурес – Тирана
Отпътуване за столицата Тирана. Панорамна 

и пешеходна обиколка на града на Скендербег, кой-
то грее в розово и оранж: Джамията на Етем бей, 
паметника на Георги Кастриоти – Скендербег и 
централния площад Скендербег, часовниковата кула, 
Университета.
Пешеходна разходка в Дурес или древният Драч – раз-
положен на брега на Адриатическо море, това е град 
в който са учили в миналото много наши възрожденци 
и писатели. Посещение на античният стадион, един 
от най-големите в Римската империя и старото 
пристанище. Вечеря. Нощувка.

д
е

н3  Тирана – Охрид
Отпътуване за Охрид. Фотопауза при Старата 

крепост на Елбасан. След обяд – пешеходна разходка в 
Охрид – град, съчетал в себе си вековна историческа 
традиция, невероятната красота на Охридското езе-
ро и изключителното гостоприемство на своите жи-
тели. Днес градът е истинската туристическа перла 
на Република Македония. Крепостта на цар Самуил; 

църквата “Свети Климент”, обявена за паметник на 
световното историческо наследство под закрилата 
на ЮНЕСКО; църквата “Свети Панталеймон”,  къде-
то се съхраняват мощите на св. Климент; църквата 
“Света София”, посветена на Христовата мъдрост и 
служила като катедрален храм по времето на цар Са-
муил; античния театър и градската чаршия. Вечеря и 
нощувка в Охрид.

д
е

н4  Охрид – битоля – София
Закуска. 8.30 ч. – Отпътуване за България. Фо-

топауза на Преспанското езеро, което дели брегове-
те и водите си между три съседни държави. Пауза и 
пешеходна разходка в Битоля – втория по големина 
град в Република Македония, съхранил традиционна-
та си архитектура и духа на старите македонски 
занаяти. Часовниковата кула – „Саат кула”, символ 
на града, построена по време на турското робство  
и църквата „Св. Димитър” – най-голямата църква в 
града, изградена през 1830 г. на мястото на малък 
параклис със същото име. Отпътуване за България. 
Пристигане в София късно вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с комфортен автобус *** (климатик, ви-
деосистема, минибар); 

 » 2 нощувки със  закуски и вечери в хотел 3 *** в Дурес;
 » 1 нощувка със  закуска и вечеря в хотел 3 *** в Охрид;
 » туристическа програма в Дурес и Тирана;
 » пешеходна разходка в Охрид с местен екскурзовод;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входната такса в църквата “Свети Климент” (50 де-
нара);

 » входната такса за античния стадион в Дурес (2 eвро);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и проя-

ви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая:  49 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 10 год., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 20 лв. 

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:  
 МАРТ 27  ..........................................279 лв.
 АПРИЛ 3, 18  ..........................................299 лв.
 МАЙ 1, 23  ..........................................299 лв.
 ЮНИ 19  ..........................................279 лв.
 ЮЛИ 3  ..........................................299 лв.
 СЕПТЕМВРИ 4  ..........................................279 лв.
 ОКТОМВРИ 2  ..........................................279 лв.     М
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ОХРИДСкОТО езеРО И 
МАНАСТИРА СВеТИ НАУМ

бИТОлЯ
ОХРИД
СТРУГА
СкОПИе

ПресПанско 
езеро

AлбАНИЯ 
РАзХОДкА ДО АДРИАТИкА  

ДУРеС
ТИРАНА
ОХРИД
бИТОлЯ 
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Подгорица
Тръгване от София в 7,00 ч. за Черна Гора. При-

вечер пристигане в Подгорица – столицата на Черна 
Гора. Легендата разказва, че когато Творецът създа-
вал високите и диви планини, бързоструйните реки и 
лазурните крайбрежия на Черна гора, настъпил миг, в 
който бил безсилен да съчетае красотата им… Нас-
таняване в района на Подгорица. Вечеря и нощувка.

д
е

н2  Подгорица – цетине – будва
Закуска. Разходка в Подгорица – официалният 

търговски и културен център на Монтенегро, по-
строена между пет реки, носеща наследството на 
илири, римляни, славяни и турци. Пешеходна разход-
ка в старата столица Цетине. Настаняване в Буд-
ва – някогашно пристанище и търговско средище. 
Впечатляват крепостните стени на старинния град 
с павирани улички и средновековни монументи, разпо-
ложен на свързан със сушата остров. Днес Будва е мо-
дерен туристически център, с едно от най-скъпите 
яхтени пристанища на Адриатика. Свободно време  
за разходка и плаж. Вечеря и нощувка.

д
е

н3  Дубровник
Закуска. Отпътуване за Дубровник – столи-

цата на Далмация и стратегическо пристанище по 
времето на Венецианската република. Оттук са ми-
навали рицарите – кръстоносци, поклонниците тръг-

нали за Йерусалим, пътуващите поети и музиканти. 
Градът впечатлява с аристократичния си облик и 
Ренесансова архитектура, с елегантни буржоазни 
къщи и мраморни дворци. Обиколка на Дубровник с 
професионален местен екскурзовод – Крепостните 
стени, Двореца на Ректора, Двореца Спонза, който 
е бил Митница, Съкровищница и Банка, Бароковата 
Катедрала Св. Влах, покровителят на града, Колона-
та на Орландо, Доминиканският и Францисканският 
манастир с една от най-старите аптеки  в света. 
Разходка по главната  улица Страдун.
По желание разходка с корабче до близкия остров 
Локрум – вечно зелен малък остров с екзотична рас-
тителност и животни. Свободно време. Вечеря и  но-
щувка в Будва.

д
е

н4  будва – котор – Остров Св. Стефан
Закуска.  Отпътуване за Котор, разположен на 

брега на едноименния залив, който подобно на фиорд 
се врязва в Динарските планини. Которският залив 
е  един от най – красивите в света, състоящ се от 
четири свързани ръкава и украсен от седем острова. 
Котор е градът на търговците и моряците, криещ 
средновековни тайни и легенди. Влизайки през ня-
коя от портите на крепостните стени, откриваме 
културното наследство на Котор – Катедралата 
Св.Трифон, паметник на Римската култура и символ 
на града; Двореца на Принца и Театъра на Наполеон, 
Площада на оръжията и Часовниковата кула.
Фото-пауза към остров Св. Стефан, със сгради от 14 
век, превърнати днес в луксозен хотелски комплекс. 
Вечеря и нощувка.

д
е

н5  будва – София
Закуска. Отпътуване за България.  Пристигане 

5
д н И 359

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

в София  вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел *** в райо-
на на Подгорица;

 » 3 нощувки със закуски  и вечери в хотел *** в Будва;
 » туристическа програма в Дубровник с професиона-

лен местен екскурзовод;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » крепостната стена на Дубровник – 9 евро;
 » разходка с корабче до остров Локрум – 8 евро;
 » посещение на старата аптека във Францисканския 

манастир и Домениканският манастир – 5 евро;
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая:  89 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 2, 18, 30  ..........................................359 лв.
 МАЙ 21  ..........................................359 лв.
 ЮНИ 18  ..........................................369 лв.
 ЮЛИ 2  ..........................................399 лв.
 СЕПТЕМВРИ 3, 17  ..........................................369 лв.
 ОКТОМВРИ 1  ..........................................359 лв.
 НОЕМВРИ 5  ..........................................359 лв.
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ДУбРОВНИк И чеРНА ГОРА – 
кРАСОТАТА НА АДРИАТИкА

ПОДГОРИцА
бУДВА
кОТОР
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – загреб
Отпътуване в 8,00 ч. по маршрут София – 

Белград – Загреб. Пешеходна разходка – централния 
площад „Бан Йелачич“, Каптол – център на духовния 
живот в историята на северозападна Хърватия и Гра-
дец – средище на сръчни занаятчии и търговци в ми-
налото; Катедралата с двете камбанарии в неоготи-
чески стил и пазара „Долач“ – главния градски пазар, 
наричан още „стомахът на Загреб“; Кървави мост, 
Каменната порта с чудотворната икона на Благосло-
вената Дева Мария и Христос; църквата „Св. Марк“ 
– старата енорийска църква на Градец; Парламента. 
Настаняване. Нощувка.

д
е

н2 Hационалния парк “Плитвички езера”  – 
Пула – Опатия

Закуска. Отпътуване за националния парк “Плитвич-
ки езера” – защитен от ЮНЕСКО като едно от най–
красивите природни богатства на Европа. Разходка 

сред 16-те кристално чисти езера, преливащи едно в 
друго чрез 92 водопада. 
 Посещение на гр. Пула  – един от най-древните 
градове в Хърватия. В римско време  е бил център 
на провинция и от този период са останали много 
уникални паметници. Най-грандиозният от тях е про-
чутата пулска арена, строена през I-II век, побираща 
повече от 20 хил. зрители.
 Настаняване в хотел в Опатия – най-престиж-
ния курорт на Хърватската ривиера.  Свободно време 
за разходка. Опатия  привлича мнозина европейски 
владетели – принцове и императори, известни арти-
сти и писатели. Крайбрежната улица  очарова с хо-
телите, наподобяващи пищни дворци, със средизем-

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

на Аквариума, Музея на Дубровник, Крепостта “Св. 
Иван”, Етнографския музей, старите крепостни 
стени. Свободно време. Отпътуване в 14,00 ч. за Чер-
ногорската ривиера. Настаняване в района на Будва. 
Вечеря. Нощувка.

д
е

н6 будва – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Загреб;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Опатия;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Сплит;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Дубровник;
 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел *** на Чер-

ногорската ривиера;
 » Пешеходна обиколка на Дубровник с местен профе-

сионален екскурзовод;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 89 лв.;
 » фолклорна вечер в ресторант с традиционно 

меню: 25 евро.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ..........................................499 лв.
 МАЙ 1  ..........................................499 лв.
 ЮНИ 3  ..........................................499 лв.
 СЕПТЕМВРИ 2, 18  ..........................................529 лв.
 ОКТОМВРИ 7  ..........................................499 лв.
 НОЕМВРИ 4  ..........................................499 лв.

номорската си зеленина и хай-лайф атмосферата. 
Нощувка.

д
е

н3 Трогир – Сплит
Закуска. Отпътуване за Трогир – живописен 

средновековен град с хилядолетна история, намиращ 
се на малък остров, свързан с мост с континента. 
Старият град е под закрилата на ЮНЕСКО – съкрови-
ще за любителите на изкуството – романски църкви, 
ренесансова и барокова архитектура: Катедралата 
Св. Лоренцо, Часовниковата кула, Св. Барбара, Град-
ската лоджа, Портата Радован, Двореца Чипико. 
Пристигане в Сплит привечер. Настаняване. Нощув-
ка.

д
е

н4 Сплит – Дубровник
Закуска. Запознаване с римското наследство, 

ренесансовите и готически паметници, двореца на 
римския император Диоклециан и посещение на въ-
трешния площад, Катедралата, Храма на Юпитер, 
Златната, Сребърната и Месингова порта, църква-
та “Св. Доминик”. Свободно време. По желание – по-

сещение на галерията на Иван Мештрович с богата 
колекция от произведенията на най – големия хър-
ватски скулптор. Отпътуване в 14.00 ч. за Дубровник 
по панорамния път на Адриатическото крайбрежие 
на Далмация. Настаняване в района на Дубровник. 
Свободно време. Нощувка.

д
е

н5 Дубровник – будва
Закуска. Пешеходна разходка в историческа-

та част на града, защитен от ЮНЕСКО, с местен 
екскурзовод: от Порта Пиле по главната улица на 
града “Страдун”, Францисканския манастир, Доми-
никанската църква, Двореца “Спонца”, внушителния 
Пасторски дворец, църквата “Св. Блез”, Катедрала-
та. Туристическа програма по желание: посещение 
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ЦенИ ОТ

лева

ДУбРОВНИк И ПлИТВИчкИТе езеРА – 
кРАСОТАТА НА АДРИАТИкА

ДАлМАцИЯ
СПлИТ
ТРОГИР
бУДВА
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – загреб
Отпътуване от София в 8.00 ч. по маршрут Со-

фия – Белград – Загреб. Пристигане късно след обяд. 
Настаняване. По желание вечеря в хотела. Нощувка.

д
е

н2 загреб – замъка Марушевац – замъка 
Тракошчан – Марибор

Закуска. Туристическа програма в Загреб – пешеход-
на обиколка на историческия център на хърватската 
столица, град с буржоазно австрийско излъчване, 
ненапразно наричан ‘малката Виена”. Посещение на 
Катедралата, намираща се на хълма Каптол – от 
столетия символ на духовния живот в региона. Раз-
глеждане на хълма Градец с Бански двори и старата 
енорийска църква.  Свободно време в Загреб – посете-
те музея Мимара, съхранил предмети на изкуството 
и платна на бележити художници, разходете се по 
Централния площад – сърцето на града, до Цветния 
площад и по търговската улица “Илица”. 
След обяд – отпътуване за Хърватско Загорие – об-
ласт в Северна Хърватия, известна с барокови замъ-
ци и средновековни църкви. Отпътуване за замъка 
Марушевац. Посещение на един от най-старите и 
красиви замъци в района, построен в началото на 
15 век от благородническата фамилия Врагович. За-
мъкът се намира в Иванец, малко градче недалеч от 
Вараждин. 
Отпътуване за замъка Тракошчан – средновековен ро-
мантичен замък, един от най-интересните в Хърва-
тия. През многото векове е пристрояван с нови части 
и нови етажи и доизграждан с нови кули. Намира се в 
природен парк с изкуствено езеро и разнообразна рас-
тителност.  От 1953 година замъкът е превърнат в 
музей, където са изложени ценни образци на барокови 
мебели и малки предмети. Отпътуване за Марибор. 
Настаняване в района на Марибор. Нощувка.

д
е

н3  Марибор
Закуска. Туристическа програма в Марибор 

– разходете се по поречието на река Драва или по 
оживени улици и площади, където историята и тра-
дициите се смесват с динамиката на днешния ден. 
Оставете се да бъдете омаяни, минавайки покрай 
старата лоза, която всъщност е и най – старата 
лоза в света. Можете да разгледате още среднове-
ковните кули и останките на градските стени, пло-
щадите, Кметството, Замъка, датиращ от 15 век, 
еврейската синагога, арт галерията или театъра. 
Всички улици на града водят до един от най-красиви-
те градски паркове в Словения. Можете да посетите 
и  една от най-старите и най-големите винарски изби 
в Европа. Свободно време. Нощувка.

д
е

н4  Постойна – замъка Предяма – Опатия
Закуска. Посещение на карстовата пещера 

Постойна, намираща се в близост до словенско – 
италианската граница. Основната част на пеще-

рата, дълга цели 21 километра, е открита през 
1818 г., а електрическо осветление е поставено 
през 1872 г. Разходка с подземната железница по 
най-дългия туристически пещерен маршрут в све-
та: 5,3 километра.
След посещението на пещерата, следва посещение 
на замъка Предяма, разположена на около 9 км. от 
Постойна. Всяка година там се организира рицарски 
турнир, който привлича хиляди посетители. Първи-
те сведения за замъка са от 13-ти век, но днес се 
счита, че основната му част е от XVI век.  Замъкът 
„Предяма” с право може да бъде наречен най-краси-
вият ренесансов замък в Словения, който стои кра-
сиво сред внушителните скали на алпите и ви връща 
във времето на рицарите. 
Отпътуване за Oпатия – перлата на хърватската 
ривиера. Настаняване. Опатия е истинска ботани-
ческа градина. Тук може да се насладите на алеите 
от палми, бамбук, камелии, магнолии, както и лав-
ровото дърво – символ на опатийското крайбрежие. 
Историята на курорта като туристическа дести-
нация датира от средата на 19 век, когато богатия 
и предприемчив италиански търговец на име Игинио 
Скарпа построил през 1844 година красива вила на 
брега за неговата съпруга. Вила Angiolina все още 
е най-атрактивното място в Опатия. Император 
Франц Йозеф и съпругата му Елизабет, както и 
много други членове на династията на Хабсбурги-
те, също са били редовни посетители тук. Вечеря. 
Нощувка.

д
е

н5  Риека – София
Закуска. Туристическа програма в Риека – морска-

та столица на Хърватия. Градът е основан от римля-
ните, първите писмени сведения за града се появяват 
в началото на 13 век. В момента Риека е търговско – 
промишлен център и туристическа дестинация. Прис-
танището е изключително важно за развитието на 
града и околностите. Туризмът в района на Риека се е 
развивал още от 18 век, когато хора от кралския двор на 
Австро-Унгарската империя започват да строят вили в 
селищата на юг и на север от града. В Риека са едни от 
най – големите корабостроителници, но в последните 
години се използват повече за поправка на кораби. Ин-
тересни забележителности в града са: Губернаторски-
ят дворец – изграден в стила късен ренесанс; църквата 

5
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ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

на „Св. Йеролим“ – строена от 1315 до 1408 г. в готи-
чески стил, Църквата „Св. Вит“ – покровител на града; 
Средновековната крепост „Търсат“ с църквата „Майка 
Божия“, което се намира над града. 
Отпътуване за България. Пристигане в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 »  Транспорт с комфортен автобус *** ( климатик, 
видеосистема, минибар);

 »  1 нощувка със закуска в хотел  *** в Загреб;
 »  2 нощувки със закуски в хотел *** в Марибор;
 »  1 нощувка със закуска и вечеря в хотел *** в Опа-

тия;
 »  застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 »  Екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » групов билет за замъка Марушевац (минимум 20 
туристи) – 3 евро; 

 » групов билет за замъка Тракошчан (минимум 20 ту-
ристи) – 3 евро;

 » групов билет за пещерата Постойна (минимум 20 
туристи) – 23 евро на човек; 

 » групов билет за замъка Предяма (минимум 20 ту-
ристи) – 8 евро на човек; 

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая:  80 лв.;
 » традиционна вечеря в Загреб – 10 евро.
 »

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 10 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 2, 18, 30  ..........................................379 лв.
 МАЙ 21  ..........................................399 лв.
 ЮНИ 18  ..........................................399 лв.
 ЮЛИ 2  ..........................................399 лв.
 СЕПТЕМВРИ 3, 17  ..........................................399 лв.
 ОКТОМВРИ 1  ..........................................379 лв.
 НОЕМВРИ 5  ..........................................379 лв.
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ПЪТЯТ НА зАМЪцИТе В 
ХЪРВАТИЯ И СлОВеНИЯ 

ПеЩеРАТА 
ПОСТОЙНА  

зАГРеб
МАРИбОР

ОПАТИЯ
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Истанбул / круиз
Отпътуване в 6.30 ч. от София по маршрут 

Пловдив – Kaпитан Андреево – Истанбул. Пристига-
не в Истанбул – град между Европа и Азия, старият 
Бизантиум, Константинопол и Неа Роми, столица на 
четири империи. Град на контрастите, старомодно-
то и модерното се смесват тук и създават проти-
воречиви картини. 
Круиз по Босфора – неповторимо пътуване по двата 
бряга на Босфора, които разкриват красотата си и  
разказват легендите си – султански дворци и вели-
чествени куполни джамии с високи минарета, модерни 
хотели, елегантни вили.

д
е

н2 Истанбул
Закуска. Панорамна обиколка на града с местен 

професионален екскурзовод: Златния рог, разходка с 
автобус до азиатската част на Истанбул. Пешеходна 

обиколка на европейската стара част на Истанбул с 
местен екскурзовод: Хиподрума; Синята джамия; Дво-
реца “Топ Капъ” и музея “Св. София”.  По желание – по-
сещение на църквата “Света София” с местния екс-
курзовод. Посещение на Капълъ Чарши – традиционни 
керамични плочки с лалета, сини очи, кожа и злато.
Майсторлъкът на пазаренето е стар колкото света.
Свободно време. По предварителна заявка – турска 
вечер с традиционна музика и танци в атракционно  
заведение. Нощувка.

д
е

н3 Тюркоазуу / Одрин –  Пловдив – София
Закуска. Посещение на най-големия Аквариум 

Turkoazoo и Mall Forum – неочаквано изживяване в 
подводния свят. Отпътуване за Одрин. Посещение 
на българската църква „Свети Георги” и джамията 
Селимие, най-красивото архитектурно творение на 
Мимар Синан. Разходка по одринският пазар и време 
за обяд. Отпътуване за България в 15.00 ч. Пристига-
не в София – късно вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

3
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ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

ско меню и програма – „Гар Газино” – 25 евро, „Ори-
ент Хаус” – 35 евро, рибен ресторант „Каламар” 
– 23 евро; 

 » входните такси за Тюркоазоо, Миниатюрк и други 
музеи и обекти, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая:  45 лв (за хотел ***), 65 лв (за хо-
тел ****).

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 10 лв.;

 » при тръгване от Пловдив и Хасково: 5 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 дата   хотел *** хотел ****
 МАРТ 7, 28  169 лв. ................269 лв.
 АПРИЛ 4, 19  189 лв. ................289 лв.
 МАЙ 2, 23  189 лв. ................289 лв.
 ЮНИ 6, 20  189 лв. ................289 лв.
 ЮЛИ 4, 25  169 лв. ................269 лв.
 СЕПТЕМВРИ 5, 19  189 лв. ................289 лв.
 ОКТОМВРИ 3, 17  169 лв. ................269 лв.
 НОЕМВРИ 7, 21  169 лв. ................269 лв.
 ДЕКЕМВРИ 5, 19  169 лв.. ...............269 лв.

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** или **** в исто-
рическата част на Истанбул;

 » панорамна и пешеходна обиколка на Истанбул с 
местен екскурзовод;

 » разходка с автобус до Азиатската част на Ис-
танбул;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » посещение на църквата “Св. София” с местен екс-
курзовод и включена входна такса – 16 евро при ми-
нимум 20 туристи;

 » посещение на двореца “Топ Капъ” с местен екскур-
зовод и включена входна такса – 16 евро при мини-
мум 20 туристи;

 » посещение на двореца “Долмабахче” с местен екс-
курзовод и включена входна такса – 20 евро при ми-
нимум 20 туристи;

 » круиз по Босфора с местен екскурзовод – 15 eвро  
при минимум 20 туристи (1ч. и 15 мин);

 » вечеря в атрактивен ресторант с типично тур-
Т

У
Р
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И

Я

ИСТАНбУл – 
СТОлИцАТА НА ОРИеНТА

ИСТАНбУл
ОДРИН

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 Отпътуване в 6,30 ч. от София от Националния 
стадион „Васил Левски” по маршрут Пловдив – 

Kaпитан Андреево – Истанбул. 
Пристигане в Истанбул – град между Европа и Азия, 
старият Бизантиум, Константинопол и Неа Роми, 
столица на четири империи. Град на контрастите, 
старомодното и модерното се смесват тук и създа-
ват противоречиви картини.
Круиз по Босфора – неповторимо пътуване по двата 
бряга на Босфора, които разкриват красотата си и  
разказват легендите си – султански дворци и вели-
чествени куполни джамии с високи минарета, модерни 
хотели, елегантни вили.
Настаняване в хотел. По желание – вечеря в един от 
известните рибни ресторанти в района “Кумкапъ”. 
Нощувка.

д
е

н2 Закуска. Панорамна обиколка на града с местен 
професионален екскурзовод: Златния рог, раз-

ходка с автобус до азиатската част на Истанбул. 
Пешеходна обиколка на европейската стара част на 
Истанбул: Хиподрума, Синята джамия,  Двореца “Топ 
Капъ” и музея “Св. София”. Посещение на Капълъ Чар-
ши – традиционни керамични плочки с лалета, сини 
очи, кожа и злато...майсторлъкът на пазаренето е 
стар колкото света… По желание – посещение на 
църквата “Света София” и Топкапъ с местния екскур-
зовод. Нощувка.

д
е

н3 Закуска. По желание – посещение на двореца 
„Долмабахче” с местен професионален екскур-

зовод. Свободно време за посещение на Археологиче-
ския музей, Музея на ислямското изкуство и египет-
ския пазар.
По желание – организирана турска вечер с традици-
онна музика и танци в атракционно  заведение. 

д
е

н4 Одрин –  Пловдив – София
Закуска. Посещение на най-големия Аквариум 

Turkoazoo и Mall Forum – неочаквано изживяване в 
подводния свят. Отпътуване за Одрин. Посещение 
на българската църква „Свети Георги” и джамията 
Селимие, най-красивото архитектурно творение на 
Мимар Синан. Свободно време за разходка по одрин-
ският пазар. Отпътуване за България. Пристигане в 
София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 3 нощувки със закуски в хотел *** в квартала Лале-
ли в историческата част на Истанбул;

 » панорамна и пешеходна обиколка на Истанбул с 
местен екскурзовод;

 » разходка с автобус до Азиатската част на Ис-
танбул;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » посещение на църквата “Св. София” с местен екс-
курзовод и включена входна такса – 16 евро при ми-
нимум 20 туристи;

 » посещение на двореца “Топ Капъ” с местен екскур-
зовод и включена входна такса – 16 евро при мини-
мум 20 туристи;

 » посещение на двореца “Долмабахче” с местен екс-
курзовод и включена входна такса – 20 евро при ми-
нимум 20 туристи;

4
д н И 249

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

 » круйз по Босфора с местен екскурзовод –  15 eвро  
при минимум 20 туристи (1ч. и 15 мин);

 » вечерпя в атрактивен ресторант с типично тур-

ско меню и програма – „Гар Газино” – 25 евро, „Ори-
ент Хаус” – 35 евро, рибен ресторант „Каламар” 
– 23 евро;

 » входните такси и билети за Тюркоазоо, Миниа-
тюрк и други музеи и обекти, посещавани по же-
лание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая:  45 лв (за хотел ***), 65 лв (за хо-
тел ****).

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 10 лв.;

 » при тръгване от Пловдив и Хасково: 5 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 дата  хотел *** ...........хотел ****
 МАРТ 27 249 лв..................369 лв.
 АПРИЛ 3, 18 259 лв..................399 лв.
 МАЙ 2, 22 259 лв..................399 лв.
 ЮНИ 19 259 лв..................399 лв.
 ЮЛИ 3 249 лв..................369 лв.
 СЕПТЕМВРИ 4, 18 259 лв..................399 лв.
 ОКТОМВРИ 2, 16 249 лв..................369 лв.
 НОЕМВРИ 20 249 лв..................369 лв.
 ДЕКЕМВРИ 4 249 лв..................369 лв.

Т
У

Р
Ц

И
Я

ИСТАНбУл – СТОлИцАТА НА 
ОРИеНТА

ИСТАНбУл
ОДРИН
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

 Троя – град с драматична история от 
Бронзовата епоха допреди новата ера. 
 запечатан в историята с епични битки, 
станали най-порпулярната драма в древногръц-
ката митология и описани от великия омир, ро-
ден в антична смирна, днешен Измир.
 световно известен с обаятелната и тра-
гична любовна история между Принц Парис и 
красивата елена, станала нарицателна както 
любовта на ромео и Жулиета. 

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Гелиболу – чанаккале
Oтпътуване в 8,00 ч. от София по маршрут – 

Пловдив – Kaпитан Андреево – Одрин – Чанаккале – 
Айвалък; от Бургас по маршрут – Малко Търново – Ча-
наккале. Пристигане в Гелиболу след обяд. Посещение 
на музея на Пири Реис и храма на танцуващите дерви-
ши. Посещение на шоуто на дервищите. Преминаване 
на  Дарданелите с ферибот. Настаняване в хотел на 
брега на Бяло море. Вечеря. Нощувка.

д
е

н2  Асос
Закуска. Посещение на Асос  – един от древни-

те градове на Егейско море, разходка по Агората на 
града, посещение на античният театър и храма на 
Атина Палада. Асос е градът в който Аристотел е 

5
д н И 349

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

основал първото училище по философия в Мала Азия. 
Посрещане на залеза при храма на Атина Палада. Ве-
черя. Нощувка.

д
е

н3  бергама – Айвалък 
Закуска. Отпътуване за Бергама, древният 

Пергамон. Посещение на храма – лечебница на Аскле-
пион. По желание разходка  с яхта в залива на Айвалък 
или свободно време за плаж на прекрасните пясъчни 
плажове на Саръмсаклъ. Вечеря. Нощувка.

д
е

н4 кадирга – плаж
Закуска. Свободно време. Чистата морска вода 

и необичайно мекия климат привличат тук стотици 
туристи всяка година. Вечеря. Нощувка.

д
е

н5  Троя – Одрин – София
Закуска.Посещение на древната Троя. Завръ-

щане назад във времето на Ахил, Хектор, Парис и 
Хубавата Елена. Отпътуване за Одрин. Посещение 
на българската църква „Свети Георги” в Одрин и джа-
мията Селимие, архитектурен шедьовър на Мимар 
Синан. Разходка по одринската чаршия. Отпътуване 
за България. Пристигане в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 »  транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 »  4 нощувки със закуски и вечери в хо-
тел „Асос Дав хотел – резорт и СПА” ****,  
(http: //hotel.assosdovehotel.com) или подобен хотел 
категория ****,  нa брега на Егейско море; 

 »  фериботни, пътни и гранични такси;
 »  екскурзоводско обслужване; 
 »  застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » Посещение на Троя с включени входна такса и мес-

тен екскурзовод – 15 евро на турист при минимум 
25 туристи.

це НА ТА Не ВключВА:

 »  разходка с яхта в залива на Айвалък с включен обяд 
–  15 Евро;

 »  турска вечер с типично меню и музика – 35 Евро;
 »  таксите за посещаваните музеи и разходи от ли-

чен характер.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 80 евро.

ОТСТЪПкИ:

 » ученици и студенти: 5 лв.;
 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 

стаята на двамата родители: 10 лв.;
 » при тръгване от Пловдив и Хасково: 5 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 4, 18  ..........................................349 лв.
 МАЙ 2, 23  ..........................................349 лв.
 ЮНИ 6  ..........................................349 лв.
СЕПТЕМВРИ 5,19  ..........................................349 лв.
 ОКТОМВРИ 17  ..........................................349 лв.

Т
У

Р
Ц

И
Я

еГеЙСкА ТУРцИЯ – ТРОЯ
зАВРЪЩАНе ВЪВ ВРеМеТО НА ТРОЯНСкАТА ВОЙНА

чАНАккАле
АСОС
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

 бодрум, наричан в древността Халикар-
нас е разположен в един от най-красивите 
заливи на егейско море, заобиколен от палми, 
маслинови горички и бели средиземноморски 
къщи. чистата морска вода, прекрасните пя-
съчни плажове и необичайно мекия климат 
привличат тук хиляди туристи, всяка година. 
В бодрум Ви очакват модерни и уютни хотели, 
нощни клубове, разкошни бели яхти и аристо-
кратична, бохемска атмосфера. човек трябва 
да се потопи в тази магия, заради която, неслу-
чайно, бодрум е наричан „Турското Сен Тропе“.

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Айвалък
7,00 ч. отпътуване от София – Капитан Андре-

ево – Чанаккале – Айвалък. Преминаване на  Дардане-
лите с ферибот. Посещение на античния град Троя, 
арена на една от най-известните битки в човешката 
история – тази между троянци и ахейци. Настанява-
не в хотел в Айвалък. Вечеря. Нощувка.

д
е

н2  Айвалък – бодрум
Закуска. Отпътуване за Бодрум – един от най-

екзотичните курорти на турската ривиера, извес-
тен с красиви пясъчни ивици, хилядолетна история 
и бурен нощен живот. Баровете, ресторантите и 
нощните клубове на т.нар. „Улица на таверните” са 
на разположение на туристите. Особено популярни 
са двете дискотеки „Халикарнас“ – най – голямата в 
света открита дискотека, построена в древен амфи-

театър и „Катамаран”- разположена на катамаран 
със стъклено дъно. Настаняване. Вечеря. Нощувка. 

д
е

н3 бодрум или екскурзия до гръцкият ос-
тров кос от групата на Додеканезите

Закуска. Свободно време или екскурзия до гръцкият о. 
Кос, известен като дома на Хипократ, бащата на ме-
дицината, Кос е превъзходна лятна дестинация. Си-
ните води на Егейско море, зеленината и планинските 
пейзажи са превърнали острова в изключително под-
ходящо място за почивка. В непосредствена близост 
до руините на средновековната крепост е една от 
най-популярните туристически атракции на острова 
– дървото на Хипократ. Смята се, че то е на над 2400 
години, а короната му достига 12 метра в диаметър. 
Според легендата то е засадено от бащата на меди-
цината и под сянката му той изнасял лекции на уче-
ниците си. Свободно време за плаж. Вечеря. Нощувка.

д
е

н4 Плаж или екскурзия до Памуккале и ба-
сейна на клеопатра

Закуска. Свободно време за плаж или по желание, 
целодневна екскурзия до Памуккале с включен обяд. 
Белотата и формата на скалните образувания, прос-
тиращи се на около 3000 м, им придават вид сякаш 
са направени от памук. От тук идва и името на при-
родния феномен – Памуккале или Замък от Памук. По 
желание през този ден – разходка с яхта в залива на 
Бодрум или посещение на аквапарк. Вечеря. По жела-
ние – посещение на  турска вечер с типично меню и 
музика, където ще станете свидетели на ориентал-
ски танци, ще опитате ястия от националната кухня 

6
д н И 469

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

и ще може да потанцувате.Нощувка.

д
е

н5 ефес – кушадасъ – Айвалък
Закуска. Отпътуване за Айвалък. По желание – 

екскурзия и посещение на древния Ефес – пазител на 
едно от седемте чудеса на античността – прочутия 
храм на Артемида и трети по значение град в Римска-
та империя. Християнски център, известен с къща-
та на Дева Мария, където тя прекарва последните 
години от живота си. Кратка разходка в Кушадасъ. 
Безплатно посещение на фабрика за произведения от 
полускъпоценният камък Оникс. Пристигане вечерта. 
Вечеря. Нощувка.  

д
е

н6 Айвалък – Одрин – София
Закуска. 8,00 ч. – отпътуване за Одрин. Кратка 

разходка в Одрин и посещение на църквата Св. Георги 
и джамията Селимие – безспорен шедьовър на ислям-
ската архитектура. Свободно време за пазаруване. 
Отпътуване за България в 16,00 ч. Пристигане в Со-
фия вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 2 нощувка със закуски и вечери в Айвалък в хотел  
***; 

 » 3 нощувки, 3 закуски и 3 вечери в хотел  ***+/**** 
в Бодрум; 

 » гранични, фериботни и пристанищни такси;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » екскурзия и посещение на древния Ефес с екскурзо-
вод и входна такса – 35 Евро;

 » посещение на Памуккале с екскурзовод, входна так-
са и обяд – 38 Евро;

 » турската вечер с типично меню и музика – 25 Евро;
 » разходка с яхта в Борум – 15 Евро;
 » екскурзия остров Кос - 25 евро (вкл. фериботни би-

лети);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 75 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 10 лв.;

 » при тръгване от Пловдив и Хасково: 5 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 18  ..........................................469лв.
 МАЙ 1  ..........................................469 лв.
 ЮНИ 3  ..........................................499 лв.
 СЕПТЕМВРИ 14  ..........................................499 лв.
 ОКТОМВРИ 12  ..........................................469 лв.

Т
У

Р
Ц

И
Я

EГеЙСкА ТУРцИЯ 
бОДРУМ И ОСТРОВ кОС

АЙВАлЪк
бОДРУМ

кУШАДАСЪ



19

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Пловдив – Хасково – Айвалък
Тръгване от София за Айвалък  от Националния 

стадион “Васил Левски” в 7.00 ч., от Пловдив – бен-
зиностанцията OMV до  хотел „Санкт Петербург”в 
09.00 ч., от Хасково  – автогарата в 10.30 ч. Премина-
ване с ферибот през протока Дарданелите и вечерта 
настаняване в хотел в курортната зона на Айвалък. 
Вечеря и нощувка.

д
е

н2  Айвалък – бергама – кушадасъ 
Закуска.Отпътуване за град Бергама и посеще-

ние на руините на  древния град Пергамон, прочут със 
своята библиотека, съхранявала над 200 хил. ръкопи-
са. Разглеждане на Акропола, Храма на Траян, Храма на 
Атина, останките от Олтара на Зевс и Амфитеатъ-
ра. Отпътуване за Кушадасъ и настаняване в хотел. 
Вечеря и нощувка.

д
е

н3 кушадасъ – Приам – Милет – Дидима – 
бодрум

Закуска. Отпътуване за Приам. Продължаваме своя 
път в опознаване на Егейска Турция. Следващата 
наша спирка е древния град Милет – люлка на антич-
ната гръцка философия – разглеждане на Амфитеа-
търа и руините на  града. В древността има храмове,  
определяли живота на хората  десетилетия наред. 
Един от тях е и Храма на Аполон в Дидима – следващ 
обект по пътя ни в Турция. Отпътуване за Бодрум. 
Настаняване в хотел в Бодрум. Вечеря и нощувка.

д
е

н4 бодрум – Мармарис

8
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це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видео систе-
ма и минибар);

 » 2 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в райо-
на на Айвалък;

 » 2 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в Ку-
шадасъ;

 » 2 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в Мар-
марис;

 » 1 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в Бо-
друм;

 » туристическа програма в Пергамон, Приене, Ми-
лет, Дидима, Бодрум, Афродизиас, Пакмуккале, Хи-
ераполис, Ефес, Троя;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » Въжен лифт до Пергамон – 4 евро ;
 » Целодневна екскурзия с включени входни такси и 

местен екскурзовод до Ефес, Къщата на Дева Ма-
рия, Храма на Артемида, Селджукската крепост с 
гроба на Йоан Богослов: 35 евро при минимум 25 
туристи;

 » Посещение на Троя с включени входна такса и мес-
тен екскурзовод – 15 евро при минимум 25 турис-
ти;

 » Целодневна екскурзия по река Далян (трансфер с 
автобус, обяд, разходка с лодка, екскурзоводско об-
служване) – 29 евро при минимум 25 туристи;

 » Входни такси за: Пергамон – 10 евро; Приене – 1,50 
евро, Милет – 1,50 евро, Дидима – 1,50 евро, Афро-
дизиас – 10 евро, Памуккале и Хиераполис – 10 евро, 
двореца на Великия Магистър на Ордена на хоспи-
талиерите – 6 евро;

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 240 лв.;
 » вечеря и програма в атракционно заведение: 29 

евро при минимум 10 туристи.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 10 лв.;

 » при тръгване от Пловдив и Хасково: 5 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 18  ..........................................569 лв.
 МАЙ 24  ..........................................599 лв.
 СЕПТЕМВРИ 6, 19  ..........................................599 лв.
 ОКТОМВРИ 11  ..........................................569 лв.

Закуска. Туристическа програма в Бодрум до обяд 
– посещение на Халикарнаския мавзолей – едно от 
седемте чудеса на света и на Бодрумската крепост. 
Отпътуване за Мармарис. Настаняване в хотел в 
Мармарис. Вечеря и нощувка.

д
е

н5 Мармарис – р. Далян – карийските гроб-
ници – каунос или екскурзия до о. Родос

Закуска. Свободно време или по желание: Еднодневна 
екскурзия по река Далян с посещение на Карийските 
скални гробници, древния град Каунос и плажа на мор-

ските костенурки или еднодневна екскурзия до ос-
тров Родос срещу допълнително заплащане (50 евро).
Вечеря и нощувка в Мармарис.

д
е

н6 Мармарис – Афродизиас – Памуккале – 
Хиераполис – кушадасъ

Закуска. Отпътуване за Кушадасъ през Афродизиас 
– градът на Афродита и посещение на храма на Аф-
родита, Одеона, Стадиона. Посещение на Памуккале 
– един от обектите  на Юнеско в списъка за световно 
културно и природно наследство . Време за разглеж-
дане на древния римски град Хиераполис и изворите 
на Клеопатра. Отпътуване за Кушадасъ. Настанява-
не в хотел в Кушадасъ. Вечеря и нощувка.

д
е

н7 кушадасъ – ефес – Айвалък
Закуска. По желание допълнителна екскурзия 

„Ефес и къщата на Дева Мария“, която включва: по-
сещение на  един от най-добре запазените градове 
на древния свят Ефес, Храмът на Артемида – едно 
от седемте чудеса на света и  посещение на  Къ-
щата на Дева Мария. Възможност за посещение на 
Селджукската крепост с гроба на Йоан Богослов. 
Следобедно отпътуване за Айвалък. Фотопауза от 
хълма край града – Трапезата на Дявола, откъдето 
се открива великолепна панорама към остров Лесбос 
и другите острови в северната част на Егейско море. 
Настаняване в хотел в курортната зона на Айвалък. 
Вечеря и нощувка.

д
е

н8  Айвалък – Троя – София
Закуска. Отпътуване за София с попътно раз-

глеждане на Троя – легендарния град от Омировата 
творба, където Шлиман открива невероятното 
златно съкровище. Пристигане в София вечерта.
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еГеЙСкА ТУРцИЯ – 
кУШАДАСЪ И МАРМАРИС
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Истанбул
Отпътуване в 7,00 ч. от София по маршрут 

Пловдив – Kaпитан Андреево – Одрин – Истанбул. 
Пристигане в Истанбул – град на два континента 
и столица на четири империи. Разходка с корабче 
с екскурзовод на български по Босфора. Пешеходна 
обиколка на европейската стара част на Истанбул 
с местен екскурзовод: Хиподрума; Синята джамия; 
Двореца “Топ Капъ” и музея “Св. София”.  Настанява-
не. По желание – вечеря в един от известните рибни 
ресторанти в района “Кумкапъ”. Нощувка.

д
е

н2 Истанбул – Анкара
Закуска. По желание – разходка с корабче по 

Босфора: Долмабахче, Чираан палас, квартала “Ор-
такьой”, крепостите Румели хисар и Анадолу хисар, 
летния султански дворец “Бейлербей”, Кулата на 
Девицата. Отпътуване за Анкара. Настаняване в 
хотел. Нощувка.

д
е

н3 Анкара – юргюп
Закуска. Разходка в Анкара – оттук започва 

Анадола. Посещение на Хисар – Цитаделата със за-
пазените 15 кули, крепостни стени и порти, които 
напомнят за древността и Алаадин Джами – най-
старата джамия в града. По желание посещение на 
Музея на Анадолските цивилизации с колекции от 
реликви от неолита и бронзовата епоха, от Асирия, 
Фригия, хетите и хитите. В музея се съхранява и 
огромният котел от Гордион, където пророчество-
то е предсказало издигането на Александър Велики. 
Продължаваме с Мавзолея на Ататюрк “бащата на 
турската нация”, Джамията с лъвска глава, Централ-
ния площад. Разходка по Саманпазаръ – многобройни 
малки магазинчета, предлагащи килими, традиционни 
занаятчийски изделия, антики. Отпътуване за Капа-
докия. На югоизток от Анкара, в сърцето на Мала 
Азия се намира областта Кападокия Вятърът и слън-
цето са изваяли чудновати образувания, а човешката 
ръка е оформила в тях едни от най-старите христи-
янски църкви и манастири. С причудливите си скални 
пирамиди и гъби, с подземните си градове и скални  

църкви, Кападокия е своеобразен музей на открито. 
Настаняване в хотел в град Юргюп, едно от най- ста-
рите селища в района, днес туристически център, 
известен с винарството си и ръчно тъканите кили-
ми, отправно място за съседните градчета. Вечеря. 
Нощувка в Юргюп.

д
е

н4 Невшехир – Аванос 
Закуска. Възможност за разходка с балон. Посе-

щение на Невшехир – старата столица на Кападокия, 
най-големият град в региона, долепен до склоновете 
под разрушената Селджукска крепост. Посещение на 
Гьореме – най-важната забележителност на изпълне-
ната с лози долина е музеят на открито на Гьореме 
с богатството си от скални църкви, най-старата 
датира от 4 – ти век. Най-известни са Църквата с 
ябълката, Църквата Св. Барбара с мотиви от Ико-
ноборския период, Църквата на змея, наречен така 
заради изображението на Св. Георги, убиващ змея; 
Тъмната църква; Църквата на Сандала с отпечатъка 

от стъпалото на Иисус: Църквата на катарамата, 
разказваща ни за живота на Христос. Възможност 
за обяд в пещерен ресторант с традиционни турски 
специалитети. Разходка в Аванос – привлекателен 
старинен град на брега на Червената река, пълен с 
магазини за накити от оникс и керамика. В близост 
можете да посетите Саръ Хан – Селджукски керван-
сарай от 13 век. Вечеря. Нощувка в Юргюп.

д
е

н5  каймаклъ – коня
Закуска. Посещение на подземните градове на 

Кападокия. Каймаклъ е най-големият от тях, дости-
гащ до 120 м под земята и състоящ се от самостоя-
телни етажи, свързани с коридори и стръмни стълби, 
където са живели ранните християни. Предполага се, 
че подземният град на Каймаклъ е свързан с Дерин-
кьой с огромен тунел. Посещение на Зелве – отново 
музей на открито с три долини и с няколко селища от 
жилища в скалите, обитавани от ранните християни 
или от добри духове. Отпътуване за Коня. Наста-
няване в хотел. Вечерта възможност да посетите 
атракционно заведение с шоу на “Танцуващите Дер-
виши”. Вечеря. Нощувка в Коня.

д
е

н6  коня – Афион
Закуска. Програма в Коня – древно хетско се-

лище, по-късно важен Фригийски град, процъфтява 
под властта на Рим... Коня е и религиозното сърце на 
страната, посешение на Музеят Мевлана и гробни-
цата на Мевлана Джелаледин – основателят на мис-
тичния орден на “Дервишите”-  датиращи от ХII век, 

8
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съхранили сведения за живота на Дервишите в живо-
писни реконструкции и калиграфски образци, символи 
на селджукското изкуство, Джамията на Селим – ХVI 
в., Аладин Джами-дело на дамаски архитект, постро-
ена върху основите на селджукски дворец; Теологич-
ната Семинария и музея Каратай. Свободно време. 
Вечеря. Нощувка в Коня.

д
е

н7 коня – Афион – бурса
Закуска. Отпътуване за Афион. Туристическа 

програма в града, чието име означава “Черната кре-
пост на опиума”. Необичайна красота и многовековна 
история. Разходка до джамията на Дeрвиша и Голяма-
та джамия. В Афион задължително опитайте локум 
с каймак и баклава. Отпътуване за Бурса – най- за-
падната точка от “Пътя на Коприната”. Разходка в 
Бурса. Вечеря. Нощувка.

д
е

н8  бурса – София
Закуска.  Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта 

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с комфортен автобус *** (климатик, 
видеосистема, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел*** в Истанбул;
 » 1 нощувка със закуска в хотел*** в Анкара;
 » 2 нощувки със закуски и вечери в хотел*** в Коня;
 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел*** в Бурса;
 » 2 нощувки със закуски и вечери в хотел*** в Юргюп;
 » пешеходна обиколка на Истанбул с местен екскур-

зовод;
 » разходка с автобус до Азиатската част на Ис-

танбул с местен екскурзовод; 
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;

екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » разходка с корабче по Босфора – 15 евро на турист 
при минимум 20 туристи;

 » входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, 
посещавани по желание;

 » панорамна разходка с балон над Кападокия (45 мин.): 
130 евро.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая:  65 лв.;
 » вечеря и програма  в атракционно заведение: 50 лв. 

на турист при минимум 10 туристи.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 10 лв.;

 » при тръгване от Пловдив и Хасково: 5 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 МАРТ 30  ..........................................649 лв.
 АПРИЛ 18  ..........................................659 лв.
 МАЙ 1, 18  ..........................................699 лв.
 ЮНИ 8  ..........................................699 лв.
 СЕПТЕМВРИ 7  ..........................................659 лв.
 ОКТОМВРИ 5  ..........................................649 лв.
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кАПАДОкИЯ – СЪкРОВИЩНИцАТА 
НА МАлА АзИЯ

АНкАРА 
юРГюП

 ГЬОРМе  
НеВШеХИР  

АВАНОС 
кАЙМАклЪ 

ДеРИНкЬОЙ 
кОНЯ 

АФИОН  
бУРСА



21

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе
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д
е

н1 София  – букурещ
Отпътуване от София  за Букурещ в 7.00 ч. по 

маршрут : София – Русе – Гюргево-Букурещ. Наричан 
още „Малкият Париж“, заради богатия културен 
живот и красивите архитектурни образци, дело на 
именити френски строители. Панорамна обиколка на 
града включваща: площада на Революцията, Универ-
ситета, Националния театър, площада на Победата, 
Триумфалната арка – копие на парижката тримфал-
на арка на Наполеон, Кралския дворец, концертния 
и фестивален център Атенеум, Парламента и др. 
Посещение на Патриаршията и църквата „Св. св. 
Константин и Елена“ с мощите на св. Димитър Ба-
сарбовски. Отпътуване за Трансилвания. Настанява-
не в хотел в курорта Синая в сърцето на Карпатите. 
Вечеря. Нощувка.

д
е

н2  замъка бран – брашов 
Закуска. Посещение с местен екскурзовод на 

вдъхновението на Брам Стокър – замъка Бран. Спо-
ред легендите, по време на военна кампания в него 
е отсядал владетелят на Влахия, Влад Цепеш, по-из-
вестен като граф Дракула. Организирана разходка в 
разположения в полите на величествените Карпати 
средновековен град  Брашов.  Освен с най-голямата 
готическа катедрала в Източна Европа, той привли-
ча и с автентичната си архитектура и вкусни гозби. 
Запознанство с Черната църква и църквата “Свети 
Николае” от 14 век. Свободно време. Пристигане в 
Синая привечер. Вечеря. Нощувка.

д
е

н3  замъкa Пелеш – София
Закуска. 9:00 ч. – Посещение на Кралския замък 

Пелеш – резиденцията на първата румънска кралска 
двойка Карол и кралица Елизабета. Разглеждане на си-
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це НА ТА Не ВключВА:

 » входни такси и билети за Замъка на Дракула – Бран 
– 20 леи за възрастни (10 леи за деца; Замъка Пе-
леш – Синая – 20 леи за възрастни) 10 леи за деца 
и др. обекти или прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 40 лв. – хотел *** или 60 лв.-  
хотел ****

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 дата  хотел *** ...........хотел ****
 МАРТ 7, 28 239 лв..................279 лв.
 АПРИЛ 4, 18 249 лв..................289 лв.
 МАЙ 2, 23 259 лв..................299 лв.
 ЮНИ 20 249 лв..................289 лв.
 ЮЛИ 4 249 лв..................289 лв.
 СЕПТЕМВРИ 5 249 лв..................289 лв.
 ОКТОМВРИ 3 239 лв..................279 лв.
 НОЕМВРИ 7 239 лв..................279 лв.

найския манастир. Отпътуване за България. Кратка 
почивка в един от аристократичните градове на Бъл-
гария – Русе. Отпътуване за София в 17:00 ч.  Присти-
гане в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с комфортен автобус *** (климатик,  
видеосистема, минибар);

 » 2 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в Синая; 
 » екскурзия до замъка „Бран”, Брашов и двореца Пе-

леш;
 » панорамна обиколка на Букурещ с местен професи-

онален екскурзовод;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – кишинев
8.00 ч. – Отпътуване от София за Кишинев. Ве-

черта пристигане в Кишинев. Настаняване. Вечеря.
Нощувка.

д
е

н2  криково – кишинев
Закуска. Посещение на уникален винен град  под 

земята в Криково. Дегустация на 2 вида вина . Тук ви 
очаква едно вълнуващо запознанство с тайните на 
подземния винен град, чиито улици до една са кръсте-
ни на видовете вина „ живеещи”  в неговите бъчви: 
Каберне, Алиготе,  Совиньон...   
Винохранилище Криково е единственото и най–го-
лямо естествено винохранилище с уникален по същ-
ността си естествен микроклимат: постоянната 
годишна температура е в порядъка на +10 / +12 °С 
, с отностителна влажност на въздуха около 97-98%. 
Никакво специално оборудване или съоражения за из-
куствена вентилация на въздуха не са били използ-
вани в мазетата на винохранилището. Ширината на 
помещенията се колебае от 6 до 7,5 метра, а висо-
чината е около 3 – 3,5 метра. В зависимост от реле-
фа , мазетата на винохранилището са на подземна 
дълбочина от 35 метра на входа, до 60-80 метра във 
вътрешността. Като цяло винохранилището, заедно 
с цеховете заемат около 53 хектара подземно прос-
транство. Свободно време. По желание – вечеря в га-
гаузко-български ресторант. Вечеря.Нощувка.

д
е

н3  кишинев – Стария Орхей
Закуска. Панорамна обиколка на Кишинев с по-

сещение на паметниците на културата, свързани с 
България: паметника на Христо Ботев, паметника 
на българските опълченци, параклис (свързан с руско 
– турската освободителна война), къщата, където е 
живял Христо Ботев, мемориалната плоча – място-
то на формиране на три дружини български опълче-
нци и барелефа на мястото, от където войниците са 
се отправяли на път към бойното поле по време на 
руско- турската война.
Екскурзия в Стария Орхей. Eдно от най- известните 
места, съхраняващи останки от древните цивили-
зации, обитавали тези земи. Гето – даките, едни от 
предшествениците на днешните жители на Молдова 
са били антично общество със собствен календар и 
култура. През V-III в. до н.е. на скалистия хълм над 
града се е извисявала величествена гето-дакска кре-
пост, където са били извършвани всички тогавашни 
религиозни ритуали на специално създадения за това 
жертвен олтар. На противоположния бряг лесно мо-
гат да бъдат забелязани руините на „Новия град”  
на Златната Орда наричан още Шейхр-аль-Жедид 
(XIII-XIV),  признат от изследователите за една от 
древните татарски столици по времето на тяхната 
експанзия в Европа. Свободно време в МОЛ Молдова. 
Вечеря.Нощувка.

д
е

н4  кишинев – София
Закуска. Oтпътуване за България. Пристигане 

в София късно вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » Транспорт с автобус *** (климатик,  видеосисте-
ма, минибар);

 » 3 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в Ки-
шинев;

 » панорамна автобусна обиколка на Кишинев с про-
фесионален местен екскурзовод;

 » eкскурзия и дегустация на 2 вида отбрани вина в 
Криково;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » вечеря в гагаузко-български ресторант – 25 евро;
 » входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, 

посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая:  80 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » ученици и студенти: 10 лв.;
 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 

стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 дата  хотел *** ...........хотел ****
 МАРТ 27 379 лв..................429 лв.
 АПРИЛ 3, 18 399 лв..................449 лв.
 МАЙ 1, 22 399 лв..................449 лв.
 ЮНИ 19 369 лв..................419 лв.
 СЕПТЕМВРИ 4 399 лв..................449 лв.
 ОКТОМВРИ 2 369 лв..................419лв.
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д н И 369

ЦенИ ОТ

лева

бУкУРеЩ И ТРАНСИлВАНИЯ – 
НеПОзНАТАТА РУМЪНИЯ

бУкУРеЩ
бРАН

бРАШОВ
СИНАЯ

ПЪТеШеСТВИе В зеМИТе НА 
МОлДОВА кИШИНеВ

кРИкОВО
ОРХеЙ
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – будапеща
8.00 ч – отпътуване по маршрут София – Бел-

град – Будапеща. Пристигане  в Будапеща вечерта. 
Настаняване и нощувка.

д
е

н2  будапеша – братислава – Виена
Закуска. Панорамна обиколка на Будапеща – 

Парламента, “Площада на героите”, “Рибарските 
кули” и катедралата “Матияш”, “Цитаделата”. По 
желание – разходка с панорамно корабче по р. Дунав 
под звуците на виенски валс с чаша шампанско в ръка.. 
Отпътуване за Братислава. Пешеходна разходка в 
столицата на Словакия, разположена по бреговете 
на Дунав, където повече от 300 години са коронясва-
ни  унгарските крале. И до днес Братислава очарова 
с аристократичните барокови сгради, Братиславски 
храд, Готическата катедрала Св. Мартин, Кмет-

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Будапеща;
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** във Виена;
 » описаната туристическа програма;
 » екскурзоводски услуги ;
 » застраховка „Помощ при пътуване в чужбина”.

це НА ТА Не ВключВА:

 » екскурзия до бенедиктински манастир Мелк осно-
ван в края XII  век от Бабенбергите, цена – 25 евро 
на човек с включени входни такси за манастира, 
при минимум 20 туристи;

 » входните такси за посещаваните музеи и увесели-
телни паркове. Те варират според сезона и деня на 
посещението, броя и възрастта на групата.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 120 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

АПРИЛ 2, 17, 30  ..........................................429 лв.
 МАЙ 21  ..........................................449 лв.
 ЮНИ 4  ..........................................429 лв.
 СЕПТЕМВРИ 3  ..........................................449 лв.
 ОКТОМВРИ 8  ..........................................429 лв.
 НОЕМВРИ 5  ..........................................429 лв.

ството и Националният театър. Пристигане във 
Виена вечерта. Настаняване и нощувка.

д
е

н3  Виена
Закуска. Панорамна обиколка на Виена – “Рин-

гщрасе”, Операта, двореца “Хофбург”, Парламента, 
кметството, Университета, пъстрата къща “Хун-
дертвасерхаус”, двореца “Белведере” и центъра на 
ООН. 
Следобед – пешеходна разходка в центъра: площад 
„Мария Терезия”, двореца “Хофбург”, площад “Гра-
бен”, Готическата катедрала “Свети Стефан” и 
“Кертнерщрасе” – улицата на луксозните бутици и 
хотели. Свободно време. Нощувка.

д
е

н4  Програма по желание във Виена
Закуска. Програма по желание. Свободно време 

или екскурзия по до най-големия бенедиктински мана-
стир Мелк основан в края XII  век от Бабенбергите (25 
евро на човек с включени входни такси при минимум 20 
туристи) или по желание, посещение на увеселител-
ния парк “Пратер”- най-старият увеселителен парк 
в Европа, двореца Шьонбрун и други музеи. Следобяд 
18.00 ч. – отпътуване за Будапеща. Настаняване и 
нощувка.

д
е

н5 будапеща - София
Закуска. 8.00 ч. – отпътуване за България. 

Пристигане в България вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с  автобус *** ( климатик, видеосисте-
ма, минибар);

4
д н И 269

ЦенИ ОТ

лева
без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – будапеща
Отпътуване от София – 8.00 ч. по маршрут 

София – Белград – Будапеща. Пристигане в Будапеща 
вечерта – един от най-очарователните дунавски гра-
дове, възникнал при сливането на Буда, Обуда и Пеща. 
Настаняване. Нощувка.

д
е

н2  будапеща – балатон
Закуска. Панорамна обиколка на Будапеща: Пар-

ламента; крепостния хълм „Будавар“ с Рибарските 
кули; катедралата „Св. Матияш“; Цитаделата; Пло-
щада на героите. Свободно време по булевард „Рако-
ци“ и  „Ваци“ – едни от най-известните търговски 
улици на града или по желание полудневна екскурзия 
до езерото Балатон, унгарското море. Посещение 
на полуостров Тихани, намиращия се красив бене-
диктински манастир, езера и извори с гореща вода. 
В началото на полуострова се намира параклис и ма-
настир с 900-годишна история. Цялата територия е 
защитена област, чиято особеност е вътрешното 
езеро с пирамидата на извора, създадена от гейзера, 
“Златният дом” и лавандуловото поле. В Тихани има 
етнографски музей, музей на куклите, както и музей 
в бенедик тинския манастир. На 20 км. от езерото 
е интересното градче Вар Хеги – най – красивото и 
старо селище в Унгария. Всеки дом е исторически и 
културен паметник в стил барок. Дълго време сели-
щето е било собственост на кралица Гизела. Има неин 

музей, музей за историята на хълмовете Бакони и на 
горната част на езерото Балатон. Нощувка.

д
е

н3  Големия завой на Дунав
Закуска. По желание – целодневна екскурзия до 

Големия завой на Дунав: романтичното градче Сен-
тендре; крепостта „Вишеград“ и старата столица 
Естергом.  По желание след завръщането – разходка 
с панорамно корабче по р. Дунав под звуците на венски 
валс с чаша шампанско в ръка. Нощувка.

д
е

н4  будапеща – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик,  видеосисте-
ма, минибар);

 » 3 нощувки със закуски в хотел ***/**** в Будапе-
ща;

 » панорамна автобусна обиколка на Будапеща с екс-
курзовод;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » целодневна екскурзия до Големия завой на Дунав с 
местен екскурзовод (15 евро при мин. 20 туристи);

 » полудневна екскурзия до езерото Балатон, унгар-
ското море (15 евро при мин. 20 туристи);

 » разходка с панорамно корабче по р. Дунав (45 мин. – 
15 евро при мин. 20 туристи);

 » входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, 
посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 80 лв.; 
 » целодневна екскурзия до Големия завой на Дунав с 

местен екскурзовод: 40 лв на турист при минимум 
20 туристи;

 » разходка с панорамно корабче по р. Дунав: 30 лв. на 
турист при минимум 20 туристи (цената включва 
парче торта и напитка);

ОТСТЪПкИ:

 » ученици и студенти: 10 лв.;
 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 

стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 МАРТ  27  ..........................................269 лв.
 АПРИЛ 3, 19  ..........................................280 лв.
 МАЙ 1, 22  ..........................................289 лв.
 ЮНИ 19  ..........................................280 лв.
 СЕПТЕМВРИ 4  ..........................................289 лв.
 ОКТОМВРИ 2  ..........................................269 лв.
 НОЕМВРИ 6  ..........................................269 лв.

5
д н И 429

ЦенИ ОТ

лева
без НОЩНО 
ПЪТУВАНе
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бУДАПеЩА И ВИеНА –
 ДУНАВСкИ ПеРлИ

бУДАПеЩА 
бРАТИСлАВА  
ВИеНА 

бУДАПеЩА – цАРИцАТА НА 
ДУНАВА

бУДАПеЩА 
СеНТеНДРе 
ВИШеГРАД 

еСТеРГОМ 
бАлАТОН
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – будапеща
8.00 ч. – отпътуване по маршрут София – Бел-

град – Будапеща. Пристигане  в Будапеща вечерта. 
Настаняване. Нощувка.

д
е

н2  будапеща – Прага
Закуска. Панорамна обиколка на Будапеща – 

Парламента, “Площада на героите”, “Рибарските 
кули” и катедралата “Матияш”, “Цитаделата”. 
Свободно време в Будапеща за индивидуална програ-
ма по желание – разходка с корабче по река Дунав или 
разходка по централните улици   “Ваци“ и “Ракоци”.  
14.00 ч. отпътуване за Прага. Настаняване. Нощувка. 

д
е

н3  Прага
Закуска. Пешеходна обиколка на Прага: Храдча-

ни – Пражки храд – най-важният символ на Бохемия 
и седалище на Парламента; готическата катедралa 
“Свети Вит”, Златната уличка с дома на Кафка и ку-
лата “Далиборка”; Мала страна – бароковата църк-
ва от 18 в. “Свети Николай”; Карловия мост; Старе 
место – стария градски площад с Кметството и 
световноизвестния часовник от XIV век. Разходка по 
Вацлавския площад – център на търговския, общест-
вен и културен живот на Прага. Нощувка.

д
е

н4  карлови Вари и пилзенската пивоварна
Закуска. Туристическа програма по желание: 

свободно време в Прага с възможност за посещение 
на Художествената галерия, Музея на Сметана или 
Музея на Алфонс Муха или целодневна екскурзия с 
местен екскурзовод до Карлови Вари – един от най-
привлекателните курорти в света и пивоварната 
„Пилзенер урквел”  с дегустация на бира приготвена 
по традиционна чешка рецепта, пазена в тайна през 
вековете. Възможност за покупки на бира и сувенири 
от магазина на пивоварната. Нощувка.

д
е

н5  братислава 
Закуска. Отпътуване за Братислава. Пешеход-

на разходка в столицата на Словакия, разположена по 
бреговете на Дунав, където повече от 300 години са 
коронясвани  унгарските крале. И до днес Братислава 
очарова с аристократичните барокови сгради, Бра-
тиславски храд, Готическата катедрала Св. Мартин, 
Кметството и Националният театър. Отпътуване 
за Будапеща. Настаняване. Свободно време. Нощувка.  

д
е

н6 Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 
в София около обяд.

6
д н И 469

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 50 лв.; 
 » целодневна екскурзия до Карлови Вари и пилзенска-

та пивоварна с професионален местен екскурзо-
вод: 25 евро на турист при минимум 20 туристи 
(цената включва входната такса за пивоварната и 
чаша пилзенско пиво по оригинална рецепта); 

 » по желание на цялата група – доплащане за 3 вече-
ри в Прага, цена – 49 лв. на човек.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 15 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ..........................................469 лв.
 МАЙ 1  ..........................................499 лв.
 ЮНИ 3  ..........................................489 лв.
 ЮЛИ 1  ..........................................489 лв.
 СЕПТЕМВРИ 2  ..........................................489 лв.
 ОКТОМВРИ 7  ..........................................469 лв.
 НОЕМВРИ 4  ..........................................469 лв.
 ДЕКЕМВРИ 2  ..........................................469 лв.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик,  видеосисте-
ма, минибар);

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Будапеща;
 » 3 нощувки със закуски в хотел *** в Прага;

 » пешеходна обиколка на Прага с професионален мес-
тен екскурзовод;

 » панорамна обиколка на Будапеща;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » целодневна екскурзия до Карлови Вари и пивоварна-
та в Пилзен, с дегустация на бира от дъбови бъч-
ви по оригинална рецепта (25 евро при мин. 20 ту-
ристи);

 » разходка с панорамно корабче по р. Дунав (45 мин. – 
15 евро при мин. 20 туристи);

 » входните такси за Златната уличка (50 Kc), църк-
вата „Св. Николай” (30 Kc), Художествената гале-
рия ( Kc), Музея на Сметана ( Kc);

 » градски транспорт (еднопосочен билет – 20 Kc);
 » входни такси и билети за музеи и обекти, посеща-

вани по желание.
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – будапеща
8.00 ч. – отпътуване по маршрут София – Бел-

град – Будапеща. Пристигане  в Будапеща вечерта. 
Настаняване. Нощувка.

д
е

н2  будапеща
Закуска. 9.00 ч. – панорамна обиколка на Будапе-

ща – Парламента, “Площада на героите”, “Рибарски-
те кули” и катедралата “Матияш”, “Цитаделата”. 
Свободно време в Будапеща за индивидуална програ-
ма по желание – разходка с корабче по река Дунав или 
разходка по централните улици   “Ваци“ и “Ракоци”.  
13.00 ч. oтпътуване за Братислава. Пешеходна 
разходка в столицата на Словакия, разположена по 
бреговете на Дунав, където повече от 300 години са 
коронясвани  унгарските крале. И до днес Братислава 
очарова с аристократичните барокови сгради, Бра-
тиславски храд, Готическата катедрала Св. Мартин, 
Кметството и Националният театър.. Настаняване. 
Нощувка.

д
е

н3  Прага
Закуска. Пешеходна обиколка на Прага: Храдча-

ни – Пражки храд – най-важният символ на Бохемия 
и седалище на Парламента; готическата катедралa 
“Свети Вит”, Златната уличка с дома на Кафка и ку-
лата “Далиборка”; Мала страна – бароковата църк-
ва от 18 в. “Свети Николай”; Карловия мост; Старе 
место – стария градски площад с Кметството и 
световноизвестния часовник от XIV век. Разходка по 
Вацлавския площад – център на търговския, общест-
вен и културен живот на Прага. Нощувка.

д
е

н4  Виена
Закуска. Отпътуване за Виена. Пристигане във 

Виена около обяд. Следобед – пешеходна разходка в 
центъра: площад “Мария Терезия”, двореца “Хоф-
бург”, площад “Грабен”, Готическата катедрала “Све-
ти Стефан” и “Кертнерщрасе”- улицата на луксозни-
те бутици и хотели. Настаняване. Нощувка.

д
е

н5  Виена
Закуска. Панорамна обиколка на Виена с  профе-

сионален местен екскурзовод – “Рингщрасе”, Опера-
та, двореца “Хофбург”, Парламента, Кметството, 
Университета, пъстрата къща “Хундертвасерхаус”, 
двореца “Белведере” и Центъра на ООН. Туристическа 
програма по желание – Музея на историята на изку-
ството-четвъртата по значение и богатство худо-
жествена галерия в Европа, природонаучния музей, 
двореца Хофбург, двореца „Шьонбрун” или свободно 
време за разходка по търговската улица “Марияхил-
ферщрасе”. Отпътуване за Будапеща в 18,00 ч. Но-
щувка в Будапеща.

д
е

н6  будапеща – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с  автобус *** ( климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Будапеща;

6
д н И 529

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Прага; 
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** във Виена;
 » пешеходна обиколка на Прага с професионален мес-

тен екскурзовод;
 » панорамна обиколка на Виена с професионален мес-

тен екскурзовод;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входните такси за посещаваните музеи и увесели-
телни паркове;

 » разходка с панорамно корабче по р. Дунав (13 евро 
– 50 мин.);

 » вечеря в известния виенски квартал “Гринцинг”: 28 
евро на турист при минимум 20 туристи;

 » посещение на Пратера  – всяка една от атракции-
те – 3 – 15 евро;

 » входни такси и билети за музеи, обекти и прояви, 
посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 80 лв.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ	СЛЕДНИТЕ	УСЛУГИ,	КОИТО	СЕ	ОРГА-
НИЗИРАТ	И	ЗАПЛАЩАТ	ДОПЪЛНИТЕЛНО:
 » вечеря в известния виенски квартал “Гринцинг”: 28 

евро на турист при минимум 20 туристи;
 » -посещение на Пратера  – всяка една от атракци-

ите – 3 – 5 евро;
 » разходка на борда на панорамен кораб по Дунав – 

12 евро.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 35 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ..........................................529 лв.
 МАЙ 1  ..........................................549 лв.
 ЮНИ 3  ..........................................549 лв.
 ЮЛИ 1  ..........................................549 лв.
 СЕПТЕМВРИ 2  ..........................................549 лв.
 ОКТОМВРИ 7  ..........................................529 лв.
 НОЕМВРИ 4  ..........................................529 лв.
 ДЕКЕМВРИ 2  ..........................................529 лв.
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – загреб
8.00 ч. oтпътуване по маршрут София – Бел-

град – Загреб. Фотопауза при катедралата и цен-
тралния площад „Бан Йелачич“. Настаняване. Нощув-
ка.

д
е

н2  залцбург
Закуска. Отпътуване за Залцбург. Пристигане 

около обяд в “Града на музиката“ – Залцбург. Пеше-
ходна обиколка в “Романтичният бароков Залцбург” 
– Бароковата катедрала, Старата и Новата Рези-

денция, главната улица “Гетрайдегасе”, Площад “Ре-
зиденц”, родната къща на Моцарт и романтичните 
градини на двореца “Мирабел”. По желание: посеще-
ние на средновековната крепост “Хоензалцбург”, 
разходка по брега на алпийската река Залцах и фо-
топауза при паметника на Моцарт. Свободно време. 
Настаняване. Нощувка.

д
е

н3  Херенхимзеe и Херенинзел
Закуска. Отпътуване за Господарският остров, 

Херенинзел разположен в езерото Химзее – най-го-
лямото езеро в Бавария. Посещение на първият от 
замъците на последният, „приказен” крал на Бавария. 
Замъкът е реплика на двореца Версай, а някои от за-
лите са точни копия на тези във Франция. Отпътува-
не за Мюнхен. Настаняване. Нощувка. 

7
д н И 629

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

колоната на Света Ана, закрилник на града и пищна-
та бароковата катедрала „Свети Якоб“. По желание 
посещение на двореца, резиденция на Хабсбургите 
и дворцовата капела. Посещение на „Кристалният 
свят“ на Сваровски. Отпътуване за Загреб в 14.00 ч. 
Пристигане в Загреб вечерта. Настаняване. Нощув-
ка.

д
е

н7 загреб – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в района на 
Загреб;

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Мюнхен;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Залцбург;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Инсбрук;
 » пешеходни разходки в Залцбург, Мюнхен и Инсбрук;
 » целодневна екскурзия до Баварските замъци – 

„Линдерхоф” и “Нойшванщайн”;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входните такси за замъците „Линдерхоф”,  “Нойш-
ванщайн” и „Херенхимзее“;

 » билет за лифт и входна такса за крепостта “Хо-
ензалцбург”  (9,80 EUR, за деца – 5,60 EUR), входна 
такса за музея на Моцарт (6 EUR, за деца – 2 EUR) 
в Залцбург;

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 120 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 10 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 50 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ..........................................629 лв.
 МАЙ 1  ..........................................649 лв.
 ЮНИ 3  ..........................................649лв.
 ЮЛИ 1  ..........................................649 лв.
 СЕПТЕМВРИ 2  ..........................................649 лв.
 ОКТОМВРИ 7  ..........................................629 лв.

д
е

н4  Мюнхен
Закуска.Туристическа програма в Мюнхен – 

столицата на Бавария: Старата и Новата Резиден-
ция, Старото и Новото Кметство на Мариенплатц, 
“Хофбройхаус” – най-популярната бирена “институ-
ция” в Мюнхен. Свободно време по търговската улица 
и туристическа програма по желание – посещение 
на Дойчес музеум, Старата или Новата Пинакотека. 
Нощувка.

д
е

н5 “Романтичния път” – “линдерхоф” – 
“Нойшванщайн” 

Закуска. 8.30 ч. – отпътуване по “Романтичния път” 

за света на Баварските замъци на  крал Людвиг II. По-
сещение на фееричния замък “Линдерхоф” – шедьовър 
в стил рококо, където ще надникнете в потайности-
те на любимия дворец на “последния добър и самотен 
крал”, ще “потънете” в пещерата с подземно езеро 
и водни каскади. Разходка в градините на двореца в 
сърцето на Алгойските Алпи. Посещение на замъка 
“Нойшванщайн” – всепризнат образец на съвършен-
ство сред германските кралски дворци. Отпътуване 
за столицата на красивата австрийска провинция 
Тирол – Инсбрук. Настаняване. Нощувка.

д
е

н6 Инсбрук
Закуска. Пешеходна разходка в старинният 

градски център – градската кула, златния покрив, 

Г
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ПЪТЯТ НА зАМЪцИТе В 
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

САМОлеТНА
ПРОГРАМА

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Виена
Полет от София до Виена. Пристигане във 

Виена преди обяд. Пешеходна разходка в центъра: 
площад “Мария Терезия”, двореца “Хофбург”, площад 
“Грабен”, Готическата катедрала “Свети Стефан” 
и “Кертнерщрасе”- улицата на луксозните бутици и 
хотели. Посещение на Пратера. Много адреналин в 
най-старият увеселителен парк в Европа! Настаня-
ване. Нощувка.

д
е

н2 Виена
Закуска. Панорамна обиколка на Виена – “Рин-

гщрасе”, Операта, Парламента, Кметството, Универ-
ситета, пъстрата къща “Хундертвасерхаус”, двореца 
“Белведере” и Центъра на ООН. Туристическа програма 
по желание – Музея на историята на изкуството-чет-
въртата по значение и богатство художествена гале-
рия в Европа, природонаучния музей, двореца Хофбург, 
двореца „Шьонбрун” или свободно време за разходка по 
търговската улица “Марияхилферщрасе”. Отпътува-
не за Залцбург в 16.00 ч. Настаняване. Нощувка. 

д
е

н3 залцбург – Херенхимзее – Инсбрук
Закуска. Пешеходна обиколка “Романтичният 

бароков Залцбург” – “перла в короната на Европа”, 
според Гьоте, градът на Моцарт, живеещ и днес в 
свой  собствен ритъм в 7/8 такт, за да го усетиш 
истински, трябва да си преминал по страниците на 
времето с особена стъпка – Бароковата катедра-
ла, Старата и Новата Резиденция, главната улица 
“Гетрайдегасе”, Площад “Резиденц”, Родната къща 
на Моцарт. Отпътуване за езерото Химзее. Пъте-
шествие с корабче по водите на езерото.  Посещение 
на замъка Херенхимзее, олицетворяващ сбъданата 
мечта на последният баварски крал Лудвиг II за “за-
мък по-бляскав от Версай”. Пешеходна обиколка на 
Инсбрук – Двореца Хофбург, красивия градски център 
и Голденес Дахл – къщата със  златния покрив, Кате-
драла, Дворцовата църква, където е гроба на импера-
тор Максимилиян. Посещение на „Кристалният свят 
на Сваровски”. Настаняване. Нощувка. 

д
е

н4  Инсбрук – Нойшванщайн – линдерхоф
Закуска. Отпътуване по “Романтичния път” 

за Бавария. Време за обяд сред спиращи дъха гледки 

високо в Алпите. Посещение на замъка Нойшванщайн 
– архитектурно творение, строено по заповед на 
приказния крал Лудвиг II, наречен Безумни и вдъхнове-
но от легендата за рицаря лебед – Лоенгрин и сюже-
тите в оперите на Вагнер. Замъкът „Нойшванщайн“ 

е като излязъл от приказките за рицари, принцеси и 
феи. Тук всеки сантиметър от каменната построй-
ка напомня за митовете и легендите на Германия. 
Самото име („Нов лебедов камък“) идва от мита за 
Лоенгрин – Рицарят лебед. Вагнер създава по него 
едноименната опера, а Чайковски пише балета „Ле-
бедово езеро“.
Посещение на фееричния замък “Линдерхоф” – шедьо-
вър в стил рококо, където се крият потайностите на 
“последния добър и самотен крал”, в пещерата с под-
земно езеро и водни каскади. Разходка в градините на 
двореца в сърцето на Алгойските Алпи. Настаняване 
и нощувка в Мюнхен.

д
е

н5 Мюнхен
Закуска. Пешеходна разходка в Мюнхен – роман-

тичната столица на Бавария. Тук историята е оста-
вила ярки следи, а атмосферата е гостоприемна и по 
“Баварски” топла, ухаеща на пресен шоколад по еле-
гантните улици или на току-що изпечени вурстчета 
в градините.  Мариенплац, Старото и Новото Кмет-
ство с Музикалния часовник, Катедралата, Църквата 
Св. Михаил, Резиденцията. По желание обяд в  бира-

7
д н И 990

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

рията “Хофбройхаус” или “Дворцовата пивоварна” 
– най- известната бирария отворена през далечната 
1589 г., популярна като Бирарията на Хитлер. Свобод-
но време. Нощувка в Мюнхен.

д
е

н6 Мюнхен – леголенд
Закуска. Свободно време в Мюнхен или Отпъту-

ване за Леголенд. Посещение в „Света на детските 
играчки”, където забавленията нямат край. Денят 
е посветен на децата. За родителите, посещение и 
разходка в Улм, градът с най-високата катедрала в 
Европа. Вечеря и нощувка в Мюнхен. 

д
е

н7  Мюнхен – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София.

це НА ТА ВключВА:

 » самолетни билети София – Виена  и Мюнхен – Со-
фия;

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** във Виена;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** във Залцбург;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Ин-

сбрук;
 » 3 нощувки със закуски в Мюнхен – настаняването 

е в хотел ***; 
 » застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входните такси за замъците „Линдерхоф” и 
“Нойшванщайн” и „Херенхимзее“;

 » цената на билета за корабчето в езерото Химзее;
 » летищни такси - 89 евро;
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 240 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 80 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ........................................... 990 лв.
 МАЙ 1  ........................................... 990 лв.
 ЮНИ 3  ........................................... 990 лв.
 ЮЛИ 1  ........................................... 990 лв.
 СЕПТЕМВРИ 2  ........................................... 990 лв.
 ОКТОМВРИ 7  ........................................... 990 лв.
 ДЕКЕМВРИ 16  ........................................... 990 лв.
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ПРАТеРА И леГОлеНД
ПЪТЯТ НА зАМЪцИТе В бАВАРИЯ И ТИРОл

ВИеНА
зАлцбУРГ

ИНСбРУк
МюНХеН
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – загреб
8.00 ч. отпътуване по маршрут София – Бел-

град – Загреб. Фотопауза при катедралата и цен-
тралния площад Бан Йелачич. Сградите около днеш-
ния площад са били строени в течение на стотици 
години и представляват палитра от стилове – от 
класицизъм и сецесион до модернизъм. Настаняване. 
Нощувка.

д
е

н2  загреб – Милано
Закуска. Отпътуване за Милано. Настаняване. 

Пешеходна разходка в италианската столица на биз-
неса и модата: Палацо“Сфорца”, Катедралата, Па-
сажа “Викторио Емануеле” и Миланската “Ла Скала”. 
Свободно време. Нощувка.

д
е

н3  Милано – лаго Маджоре – Симплон
Закуска. Отпътуване за Лаго Маджоре. Разход-

ка с корабче  по езерото Лаго Маджоре от Стреза 
до островите Боромео и посещение на Двореца на 
остров „Изола Белла” и Ботаническата градина и 

вила на  остров „Изола мадре”. Отпътуване за Же-
невското езеро. Живописно пътуване през Швейцар-
ските Алпи. Фото-пауза на върха на прохода Симплон 
на надморска височина 2000 м. Настаняване в района 
на Женевското езеро. Нощувка.

д
е

н4  Женевското езеро – Веве – Монтрьо  – 
замъка “Шийон” – Женева

Закуска. Кратка разходка в Монтрьо – перлата на 
Женевското езеро. По желание – посещение на замъка 
“Шийон”- най-известния в Швейцария, уникална ком-
бинация между крепост и дворец, възпят в творбите 

9
д н И 969

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

д
е

н7 люцерн – лугано – Милано
Закуска. Отпътуване за Лугано, столица на 

кантона Тичино, единственият италиански кантон 
в Швейцария. Разходка по бреговете на красивото 
езеро с палмите и най-мекият климат в сърцето на 
Алпите. Настаняване. Нощувка в района на Милано.

д
е

н8 Милано – лаго ди Гарда – любляна 
Закуска. Отпътуване за езерото Лаго ди Гарда. 

Посещение на курорта Сирмионе, най – аристокра-
тичният и приказен курорт на езерото. Виргилий и 
много други поети са се надпреварвали да възпяват 
тази прозрачност, придобиваща според тях винаги 
омайващи сапфирени и кобалтови оттенъци, сякаш 
попила неповторимото лазурно синьо на небосвода и 
всичко това на фона на величествените Алпи. В Сир-
мионе се намират „Термите на Катулий”, любимата 
вила на Мария Калас и „Плажът на блондинките“. От-
пътуване за Любляна.
Вечерта туристическа разходка по бреговете на 
река Любляница покрай бароковите сгради и под ук-
репленията на старинния замък на хълма.. Пешеходна 
разходка до Старото кметство, катедралата и Три-
мостието  на архитекта Йоже Плечник. Настаняване 
и нощувка в района на Любляна.

д
е

н9  любляна – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с  автобус 3 *** (климатик, видеоси-
стема, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на 
Загреб;

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в района на Ми-
лано;

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в района на Же-
нева;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на ку-
рорта Интерлакен;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Лю-
церн;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Лю-
бляна;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » комбиниран билет за Двореца на остров „Изола 
Белла” и Ботаническата градина и вилата на  ос-
тров „Изола мадре” /(25 евро  на турист). 

 » разходка с корабче по Женевското езеро (15 евро);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 240 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 50 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ..........................................969 лв.
 МАЙ 1  ..........................................999 лв.
 ЮНИ 3  ..........................................969 лв.
 ЮЛИ 1  ..........................................969 лв.
 СЕПТЕМВРИ 2  ..........................................969 лв.
 ОКТОМВРИ 7  ..........................................969 лв.

на Байрон, Русо и Шели. Разходка във Веве, градът е 
известен от древността, като латинското му име е 
Вивискус. Във Веве е седалището на производителя 
на хранителни стоки Нестле, основан през 1867 г. По 
желание посещение на музей на храните. Множество 
известни творци са живели във Веве: Жан Жак Русо, 
Чарли Чаплин, Оскар Кокошка, Фьодор Достоевски.., 
тук са починали писателите Греъм Грийн и Хенрик Сен-
кевич. Пешеходна разходка в романтичната Женева: 
Цветния часовник, Фонтана, Острова на Русо, кате-
дралата “Сен Пиер”, Мемориала на Реформаторите, 
колежа “Калвин”, площад “Бург де Фур” и Руската пра-
вославна църква. По желание – разходка с корабче по 
Женевското езеро. Нощувка.

д
е

н5 лозана – берн
Закуска. Отпътуване за Лозана. Пешеходната 

разходка в Лозана, столица на международния олим-
пийски комитет и административен център на кан-
тона Во. Посещение на готическата катедрала от 12 
век, централният площад „дьо Палюд” и кметството. 
Отпътуване за Берн, столицата на Швейцария и град 
под закрилата на ЮНЕСКО. Разходка в града основан 
от херцог Бертолд V през 1191 г., градът носи името 
на мечката, която той убил тук. Туристическа про-
грама – Старият град, улиците Марктгасе и Крамга-
се, Кметството, Часовниковата кула, Катедралата 
Свети Винсент, домът на Айнщайн, Розовата гради-
на, сградата на Парламента. Настаняване в района 
на курорта Интерлакен. Нощувка.

д
е

н6 Интерлакен – юнгфрау – люцерн
Закуска. Фотопауза в Интерлакен, един от най- 

красивите планински курорти на Швейцария, разполо-
жен на височина 570 м в сърцето на страната, между 
планинските езера, Бринцер и Тунер. 
По желание, изкачване на връх Юнгфрау, един от 
най-високите върхове на Швейцария, наречен „по-
крива на Европа“. Изкачването започва от селцето 
Лаутербрунен, което е отправната точка за изкач-
ване на Юнгфрау. Зъбчатата железница, е истинско 
наслаждение за сетивата, а станцията под Юнгфрау 
е най-високата ЖП гара в Eвропа със своите 3454 м и 
втората най – висока в света. Изкачването до „По-
крива на Европа” трае около 1час и струва 140 CHF. 
Посещават се обсерваторията и музеят на ледени-
те фигури. При добро време е възможна и разходка по 
ледника до най – високата точка 4158 м от където се 
откриват спиращи дъха гледки. Отпътуване за Лю-
церн – един от най-красивите градове на Швейцария. 
Пешеходна разходка: водната кула, “Чапъл бридж”, 
йезуитската църква – шедьовър на бароковото изку-
ство. Настаняване в района на Люцерн. Ш
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САМОлеТНА
ПРОГРАМА

Старинни замъци, на фона на величест-

вените склонове на Алпите. Спиращи 

дъха гледки към кристално чистите 

планински езера. Блясъкът на витрини-

те, вкусът на шоколада, чистотата... 

всичко това е Швейцария!

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Милано
Полет от София до Милано. Трансфер от лети-

щето. Пешеходна разходка в италианската столица 
на бизнеса и модата: Палацо“Сфорца”, Катедралата, 
Пасажа “Викторио Емануеле” и Миланската “Ла Ска-
ла”. Настаняване. Нощувка.

д
е

н2 Милано – лаго Маджоре – Симплон
Закуска. Отпътуване за Лаго Маджоре. Разход-

ка с корабче  по езерото Лаго Маджоре от Стреза до 
островите Боромео и посещение на Двореца на ос-
тров „Изола Белла” и Ботаническата градина и вила 
на  остров „Изола мадре”. Отпътуване за Женевското 
езеро. Живописно пътуване през Швейцарските Алпи. 
Фото-пауза на върха на прохода Симплон на надморска 
височина 2000 м. Настаняване в района на Женевското 
езеро. Нощувка.

д
е

н3 Женевското езеро – Веве – Монтрьо  – 
замъка “Шийон” – Женева

Закуска. Кратка разходка в Монтрьо – перлата на 
Женевското езеро. По желание – посещение на замъка 
“Шийон”- най-известния в Швейцария, уникална ком-
бинация между крепост и дворец, възпят в творбите 
на Байрон, Русо и Шели. Разходка във Веве, градът е 
известен от древността, като латинското му име е 
Вивискус. Във Веве е седалището на производителя 
на хранителни стоки Нестле, основан през 1867 г. По 
желание посещение на музей на храните. Множество 
известни творци са живели във Веве: Жан Жак Русо, 
Чарли Чаплин, Оскар Кокошка, Фьодор Достоевски.., 
тук са починали писателите Греъм Грийн и Хенрик Сен-

кевич. Пешеходна разходка в романтичната Женева: 
Цветния часовник, Фонтана, Острова на Русо, кате-
дралата “Сен Пиер”, Мемориала на Реформаторите, 
колежа “Калвин”, площад “Бург де Фур” и Руската пра-
вославна църква. По желание – разходка с корабче по 
Женевското езеро. Нощувка. 

д
е

н4  лозана – берн
Закуска. Отпътуване за Лозана. Пешеходната 

разходка в Лозана, столица на международния олим-
пийски комитет и административен център на кан-
тона Во. Посещение на готическата катедрала от 12 
век, централният площад „дьо Палюд” и кметството. 
Отпътуване за Берн, столицата на Швейцария и град 

под закрилата на ЮНЕСКО. Разходка в града основан 
от херцог Бертолд V през 1191 г., градът носи името 
на мечката, която той убил тук. Туристическа про-
грама – Старият град, улиците Марктгасе и Крамга-
се, Кметството, Часовниковата кула, Катедралата 
Свети Винсент, домът на Айнщайн, Розовата гради-
на, сградата на Парламента. Настаняване в района 
на курорта Интерлакен. Нощувка. 

д
е

н5 Интерлакен – юнгфрау – люцерн
Закуска. Фотопауза в Интерлакен, един от най- 

красивите планински курорти на Швейцария, разполо-
жен на височина 570 м в сърцето на страната, между 
планинските езера, Бринцер и Тунер. 
По желание, изкачване на връх Юнгфрау, един от 
най-високите върхове на Швейцария, наречен „по-
крива на Европа“. Изкачването започва от селцето 
Лаутербрунен, което е отправната точка за изкач-
ване на Юнгфрау. Зъбчатата железница, е истинско 
наслаждение за сетивата, а станцията под Юнгфрау 
е най-високата ЖП гара в Eвропа със своите 3454 м и 
втората най – висока в света. Изкачването до „По-
крива на Европа” трае около 1час и струва 140 CHF. 
Посещават се обсерваторията и музеят на ледени-
те фигури. При добро време е възможна и разходка по 
ледника до най – високата точка 4158 м от където се 
откриват спиращи дъха гледки. Отпътуване за Лю-
церн – един от най-красивите градове на Швейцария. 
Пешеходна разходка: водната кула, “Чапъл бридж”, 
йезуитската църква – шедьовър на бароковото изку-
ство. Настаняване в района на Люцерн.

д
е

н6 люцерн – лугано – Милано
Закуска. Отпътуване за Лугано, столица на 

кантона Тичино, единственият италиански кантон 
в Швейцария. Разходка по бреговете на красивото 
езеро с палмите и най-мекият климат в сърцето на 
Алпите. Настаняване. Нощувка в района на Милано.

д
е

н7  Милано – София
Закуска. Трансфер до летището. Полет до Со-

фия. Пристигане вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » Самолетни билети София – Милано, Милано – Со-
фия;

 » транспорт с  автобус 3 *** (климатик, видеоси-
стема, минибар);

 »  двупосочен трансфер Разлог – летище София – 
Разлог;

 » 2 нощувки със закуска в хотел *** в района на Ми-
лано;

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в района на Же-
нева;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на ку-
рорта Интерлакен;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Лю-
церн;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси – 95 евро;
 » комбиниран билет за Двореца на остров „Изола 

Белла” и Ботаническата градина и вилата на  ос-
тров „Изола мадре” (25 евро);

 » разходка с корабче по Женевското езеро (15 евро);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 120 евро. 

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 80 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 2, 17  ........................................... 1199 лв.
 МАЙ 2  ........................................... 1199 лв.
 ЮНИ 4  ........................................... 1199 лв.
 ЮЛИ 2  ........................................... 1199 лв.
 СЕПТЕМВРИ 3  ........................................... 1199 лв.
 ОКТОМВРИ 8  ........................................... 1199 лв.
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лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 15 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

езеРАТА И ВЪРХОВеТе НА 
ШВеЙцАРИЯ

МИлАНО 
МОНТРЬО 

ЖеНеВА 
лОзАНА

беРН 
ИНТеРлАкеН 

юНГФРАУ 
лУГАНО
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – загреб
Отпътуване от София в 8.00 ч. по маршрут 

Белград – Любляна – Загреб. Настаняване. Нощувка. 

д
е

н2 Триест – лидо ди Йезоло
Закуска. Отпътуване за Триест – с многовеков-

ната си и разнолика история, Триест се слави като 
град с легендарен произход, богато културно наслед-
ство и толерантност между всички, които живеят 
на територията му и говорят различни езици. Пе-
шеходна разходка и свободно време на прощад Унита 
Д’Италия. Настаняване в курорта Лидо ди Йезоло. 
Вечеря. Нощувка.

д
е

н3 Сирмионе, Верона и Падуа
Закуска. Целодневна екскурзия до Лаго ди Гарда, 

Верона и Падуа. Посещение на курорта Сирмионе, най-
аристократичният и приказен курорт на езерото. 
Виргилий и много други поети са се надпреварвали 
да възпяват тази прозрачност, придобиваща според 
тях винаги омайващи сапфирени и кобалтови отте-
нъци, сякаш попила неповторимото лазурно синьо на 
небосвода и всичко това на фона на величествените 
Алпи. В Сирмионе се намират „Термите на Катулий”, 
любимата вила на Мария Калас и „Плажът на блон-
динките“.

5
д н И 449

ЦенИ ОТ

лева

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в района на 
Загреб;

 » туристическа програма във Венеция с местен екс-
курзовод;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » комбиниран билет за Двореца на дожите и музеи-
те на площад “Сан Марко” (12 EUR);

 » двупосочен билет за корабче във Венеция (15 EUR);
 » входни такси за Арена ди Верона (4 EUR) и къщата 

на Жулиета (4 EUR) във Верона;
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 80 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 50 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 2, 16, 30  ..........................................469 лв.
 МАЙ 21  ..........................................469 лв.
 ЮНИ 4  ..........................................449 лв.
 СЕПТЕМВРИ 3  ..........................................469 лв.
 ОКТОМВРИ 8  ..........................................449 лв.
 НОЕМВРИ 5  ..........................................449 лв.

 Пешеходна разходка в центъра на Верона: Аре-
на ди Верона; площад “Бра”; Къщата на Жулиета; пло-
щад “Деле Ербе”; площад “Синьория”. Свободно време. 
Отпътуване за Падуа. Пешеходна разходка: Светия 
площад с базиликата “Св. Антоний”; параклиса “Св. 
Джорджо”; статуята на Еразмо Гатамелата; площад 
“Прато де ла Вале” и базиликата „Санта Джустина”. 
Свободно време. Вечеря. Нощувка. 

д
е

н4 Венеция
Закуска. Отпътуване за Венеция – най-изуми-

телният и романтичен град в света. Туристическа 
програма с местен екскурзовод във Венеция: площад 
“Сан Марко” с едноименната катедрала и Камбана-
рията; Двореца на дожите; Моста на въздишките. 
Разходка до моста “Риалто”. Свободно време. Отпъ-
туване за Загреб в 14.30 ч. Пристигане в Загреб при-
вечер. Настаняване. Нощувка.

д
е

н5 загреб – София
Отпътуване за България. Пристигане в София 

вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с комфортен автобус *** (климатик, 
видеосистема, минибар);

 » 2 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в курор-
та Лидо ди Йезоло до Венеция;
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ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

РОМАНТИчНАТА 
ИТАлИЯ

ТРИеСТ
ВеНецИЯ

ВеРОНА
ПАДУА
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

d
d

d
d

d
d

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – загреб
8.00 ч. – отпътуване по маршрут София – Бел-

град – Загреб. Фотопауза при катедралата и цен-
тралния площад Бан Йелачич. Настаняване. Нощувка.

д
е

н2  Верона – Милано
Закуска. Отпътуване за Италия. Туристическа 

програма във Верона – града на Ромео и Жулиета: 
Пешеходна разходка: Арена ди Верона – един от най-
добре запазените римски амфитеатри в Европа; пло-
щад “Бра” – най-големият площад на Верона и един 
от най-просторните и внушителни в цяла Италия; 
Къщата на Жулиета; площад “Деле Ербе” – стария 
римски форум; площад “Синьория” – аристократич-
ният площад на Верона. Настаняване и нощувка в 
Милано.

д
е

н3  Милано
Закуска. Пешеходна разходка в италианската 

столица на бизнеса и модата: Палацо“Сфорца”, Кате-
дралата, Пасажа “Викторио Емануеле” и Миланската 
“Ла Скала”. Свободно време за посещение на музеи или 
разходка по елегантните улици и бляскави бутици. 
Нощувка.

д
е

н4  Торино – лаго Маджоре – лаго ди Kомо
Закуска. Отпътуване за Торино, пешеходна раз-

ходка –  Моле Антонелиана, пиаца Сан Джовани, Па-
латинската порта, Торинската Катедрала „Св.Йоан 
Кръстител” (тук се съхранява част от плащеницата 
на Исус Христос), пиаца Кастело, палацо Реале, теа-
тър Регио, палацо Кариняно и пиаца Сан Карло.
Отпътуване за Лаго Маджоре и Лаго ди Комо. Разход-
ка с корабче  по езерото Лаго Маджоре от Стреза 
до островите Боромео  и посещение на Двореца на 
остров „Изола Белла” и Ботаническата градина и ви-
лата на  остров „Изола мадре” (25 евро).  Отпътува-
не за Лаго ди Комо,  разходка в град Комо – пиаца „Дел 
Дуомо” и Катедралата „Санта Мария Маджоре”. Hо-
щувка в района на Милано. 

д
е

н5 Милано – Сирмионе – любляна
Закуска. Отпътуване за езерото Лаго ди Гарда. 

Посещение на курорта Сирмионе, най-аристокра-
тичният и приказен курорт на езерото. Виргилий и 
много други поети са се надпреварвали да възпяват 
тази прозрачност, придобиваща според тях винаги 
омайващи сапфирени и кобалтови оттенъци, сякаш 
попила неповторимото лазурно синьо на небосвода и 

це НА ТА Не ВключВА:

 » комбиниран билет за Двореца на остров „Изола 
Белла” и Ботаническата градина и вилата на  ос-
тров „Изола мадре” (25 евро  на турист); 

 » входни такси за Арена ди Верона (4 EUR) и къщата 
на Жулиета (4 евро) във Верона;

 » входни такси за други музеи, обекти и прояви, по-
сещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 120 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 50 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ..........................................569 лв.
 МАЙ 1  ..........................................599 лв.
 ЮНИ 3  ..........................................599 лв.
 ЮЛИ 1  ..........................................599 лв.
 СЕПТЕМВРИ 2  ..........................................599 лв.
 ОКТОМВРИ 7  ..........................................569 лв.
 НОЕМВРИ 4  ..........................................569 лв.

всичко това на фона на величествените Алпи. В Сир-
мионе се намират „Термите на Катулий”, любимата 
вила на Мария Калас и „Плажът на блондинките“. От-
пътуване за Любляна.
Вечерта туристическа разходка по бреговете на 
река Любляница покрай бароковите сгради и под ук-
репленията на старинния замък на хълма.. Пешеходна 
разходка до Старото кметство, катедралата и Три-
мостието  на архитекта Йоже Плечник. Настаняване 
и нощувка в района на Любляна.

д
е

н6 любляна – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София привечер.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на 
Загреб;

 » 3 нощувки със закуски в хотел *** в района на Ми-
лано;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Лю-
бляна;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

И
Т

А
Л

И
Я

6
д н И 569
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лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ
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АРИСТОкРАТИчНАТА ИТАлИЯ – 
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1  София – загреб 
Отпътуване от София в 8,00 ч. от стадион 

“В.Левски”. Пристигане в Загреб късно след обяд. Фо-
топауза при катедралата и централния площад Бан 
Йелачич. Настаняване в хотел и нощувка в Загреб.

д
е

н2  загреб – Монтекатини Терме
Закуска. Кратка туристическа програма в 

Загреб – ще откриете историческия център и впе-
чатляващата атмосфера на балканската столица, 
наречена “Малката Виена” – Централният площад 
“Бан Йосип Йелачич”, Старият град на хълмовете 
Каптол и Градец, готическата катедрала и старата 
енорийска църква “Свети Марко”.
 Отпътуване за Италия –  страната, носеща 
ни романтика и красота, оказала най-силно влияние 
върху културата на цяла Европа; популярна дестина-
ция за гурме-туристите – изискани кухня и изтънче-
ни вина; за ценителите на  историята, изкуството 
и културата.  Настаняване в хотел в СПА курорта 
Монтекатини Терме. Вечеря. Нощувка.

д
е

н3 Флоренция – люлката на ренесанса 
Закуска. Пешеходна обиколка на Флоренция с 

професионален местен екскурзовод – Понте Векио, 
Санта Кроче, старата Францисканска църква, пре-
върнала се в “пантеон” на италианското изкуство 
и наука, и Катедралата Санта Мария дел Фиоре – 
символ на града с огромния купол на Брунелески. На 
площада на Катедралата ще видите и  Камбанарията 
на Джотто и Баптистерия Сан Джоване с прочутите 
“Порти към рая”, красивия площад – „Пиаца дела Си-
ньориа“, със Стария дворец и Понте Векио – старият 
мост на река Арно. Свободно време за обяд. 
 По желание, посещение на някоя от известнти-
те картинни галериии – Галерия Уфици,  Галерията на 
Академията или Палацо Пити – новият дворец на Ме-
дичите и Палацо Векио – старият дворец. Свободно 
време във Флоренция. Вечеря. Нощувка в Монтекати-
ни Терме.

д
е

н4 Монтепулчано, Пиенца
Закуска. Монтепулчано е малко градче, разполо-

жено сред Тосканските хълмове, обградено с крепост-
ни стени, зад които откривате оживени улици с мно-
гобройни ренесансови дворци и църкви. Но градчето е 
най-известно с производството на прочутите по цял 
свят Vino Nobile и Vino Brunello и считани за едни от 
най-добрите вина и с основание цената на бутилка 

Brunello достига до космически размери. Традиционно 
се поднася със „Спагети пичи”, чеснов сос и бричоле 
(тоскански хляб). По желание – поосещение на винарна 
и дегустация на местните вина (30€).
Пиенца – уникален Ренесансов град, често описван 
като “идеалният град” или “градът утопия”, извес-
тен не само със съхранения си облик, а и със сиренето 
Pecorino – традиционен продукт от този регион. Връ-
щане в хотела. Вечеря и нощувка.

д
е

н5 Пиза –лука – лидо ди Йезоло
Закуска.  Сутринта посещение на Пиза – стара-

та велика морска република е  родно място на Галилео 
Галилей. Ще видите Площада на чудесата с известна-
та Наклонена кула, Катедралата и Баптистерията. 
Разглеждане на Лука – един от най-добре съхранени-
те средновековни градове в Италия, където според 
легендите се съхранява “Светото лице”, изработено 
от Никодим от Ариматрея, очевидец на Христовото 
разпятие. Следобед отпътуване за Лидо ди Йезоло 
– един от най-популярните италиански курорти на 
Адриатическо море. Нощувка.

д
е

н6 Венеция – Опатия
Закуска. Туристическа програма във Венеция – 

величие, история, изкушение. Град на велики умове и 
таланти, събития и открития, карнавали и триумф. 
Пешеходна разходка – Моста на въздишките и Дворе-

ца на Дожите, символ на институцията на Венециан-
ската република повече от 1000 години, днес отворен 
за посещение – докосване до богатствата и силата 
на Венеция. Разглеждане на площада Сан Марко с Ба-
зиликата, съхранила мощите на Сан Марко и  легенди-
те за величието на града и най-високата Камбанария, 
Часовниковата кула и Прокурациите, където и сега 
работи първото кафене на града  -“Флориан”.  
Отпътуване за Хърватската ривиера. Нощувка в 
Опатия – най-аристократичният хърватски курорт.

д
е

н7 Опатия – българия
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София късно вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с комфортен автобус *** (климатик, 
видеосистема, минибар);

 » 3 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в курор-
та Монтекатини Терме до Флоренция;

 » 1 нощувки със закуска в хотел *** в курорта Лидо 
ди Йезоло до Венеция;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в  района на 
Загреб;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Опатия;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » комбиниран билет за Двореца на дожите и музеи-
те на площад “Сан Марко” (12 EUR);

 » двупосочен билет за корабче във Венеция (15 EUR);
 »  поосещение на винарна и дегустация на местни-

те вина (30 EUR);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 50 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ..........................................669 лв.
 МАЙ 1  ..........................................699 лв.
 ЮНИ 3  ..........................................699 лв.
 ЮЛИ 1  ..........................................699 лв.
 СЕПТЕМВРИ 2  ..........................................669 лв.
 ОКТОМВРИ 7  ..........................................669 лв.И
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – загреб
Отпътуване от София в 8.00 ч. по маршрут 

Белград – Загреб. Пристигане в Загреб късно след 
обяд. Фотопауза при катедралата и централния пло-
щад Бан Йелачич. Настаняване. Нощувка.

д
е

н2  Венеция
Закуска. Отпътуване за Венеция. Пристига-

не около обяд във Венеция. Пешеходна разходка във 
Венеция с местен екскурзовод: площад “Сан Марко” 
– “официалният салон на Европа” с едноименната ка-
тедрала и Камбанарията; Двореца на дожите; Моста 
на въздишките. Възможност за романтична разходка 
с гондола по многобройните канали на града и разход-
ка до моста “Риалто”. Настаняване в курорта Лидо 
ди Йезоло до Венеция. Вечеря. Нощувка.

д
е

н3 Рим
Закуска. Отпътуване за Рим. Пристигане къс-

ния следобед. Пешеходна разходка до най – красиви-
те римски площади  – площад “Испания” с църквата 
“Санта Тринита дей Монти” – предпочитаното мяс-
то от туристите и младежите на Рим, с прекрасна 
панорама към града, фонтана “Ди Треви”- шедьовър 
на бароковото изкуство, Пантеона и площад Навона 
с фонтана на Нептун, фонтана на Четирите реки и 
фонтана на Тритон.  Свободно време до 20 ч. Наста-
няване в района на Рим. Нощувка.

д
е

н4  Рим
Закуска. Панорамна обиколка на Рим с местен 

професионален екскурзовод: Колизеума, Римския Фо-
рум, Капитолия, арката на Константин, колоната на 
Траян, площад “Венеция” и  църквата “Сан Клементе” 
с гроба на Св. Кирил. Посещение на базиликата 

8
д н И 779

ЦенИ ОТ

лева

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » двупосочен билет за корабче във Венеция (15 евро);  
 » комбиниран билет за Двореца на дожите и музеи-

те на площад “Сан Марко” (12 евро);
 » входни такси за Ватиканските музеи (12 евро), ку-

пола на катедралата “Св. Петър” (4 евро), входна-
та такса за Колизеума (10 евро) в Рим;

 » входни такси за Купола на Брунелески (6 евро), Ку-
лата на Джото (6 евро), църквата “Санта Кроче” (3 
евро),  двореца “Пити” (10 евро) и градините “Бо-
боли” (4 евро) във Флоренция;

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 190 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 50 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ..........................................779 лв.
 МАЙ 1  ..........................................799 лв.
 ЮНИ 3  ..........................................799 лв.
 ЮЛИ 1  ..........................................779 лв.
 СЕПТЕМВРИ 2  ..........................................799 лв.
 ОКТОМВРИ 7  ..........................................779 лв.

“Св. Петър” във Ватикана – сърцето на католицизма 
и резиденция на римския папа. Свободно време до 20 ч. 
Нощувка в района на Рим.

д
е

н5 Рим – програма по желание
Закуска. Туристическа програма по желание: 

посещение на Ватиканските музеи и Сикстинската 
капела. По желание – изкачване на купола на кате-
дралата “Св. Петър”. Пешеходна разходка до площад 
“Навона” и Пантеона. Свободно време до 20 ч. Нощув-
ка в района на Рим.

д
е

н6 Пиза – Монтекатини Терме
Закуска. Отпътуване за Пиза. Туристическа 

програма на Площада на чудесата: Наклонената кула 
– символ на града, високата 56 метра кула е служила 

за опитите на Галилео Галилей, строена от 1174 до  
1350 г. с отклонение в горната част 4,3 м; Катедра-
лата – в романо-пизански стил от 11в.; Баптисте-
рията – смес от романски и готически стил, дело 
на Николо и Джовани Пизано. Настаняване в курорта 
Монтекатини Терме до Флоренция. Вечеря. Нощувка.

д
е

н7 Флоренция
Закуска. Отпътуване за Флоренция. Туристи-

ческа програма с местен професионален екскурзовод: 
катедралата “Санта Мария дел Фиоре” с купола на 
Брунелески; площад “Синьория” с “Палацо Векио” и 
църквата “Санта Кроче”. Свободно време. Отпъту-
ване за Словения в 14 часа. Настаняване в района на 
Любляна. Нощувка.

д
е

н8 любляна – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с комфортен автобус *** (климатик, 
видеосистема, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел  *** в района на 
Загреб;

 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел  *** в курор-
та Лидо ди Йезоло до Венеция;

 » 3 нощувки със закуски в хотел  *** в района на Рим;
 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел *** в курор-

та Монтекатини Терме до Флоренция; 
 » 1 нощувка със закуска в хотел  *** в Любляна;
 » туристическа програма с местен екскурзовод в 

Рим;
 » туристическа програма с местен екскурзовод във 

Флоренция;
 » пешеходна разходка в Пиза;

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1  София – белград – загреб 
Отпътуване от София в 8.00 ч. по маршрут 

Белград – Загреб. Настаняване. Нощувка.

д
е

н2  загреб – Сан Марино –  Римини
Закуска. Отпътуване за красивата Италия, 

музей на открито, събрала реликви от отминали 
времена, световно известни творби на талантливи 
художници и поети, прекрасна архитектура, безброй 
замъци, крепости и незабравими пейзажи. Посещение 
на Сан Марино –  средновековният оазис на Европа, 
оживява пред нас с крепостните кули, символи на 
древната република и каменните улици, днес обсипани 
с многобройни магазинчета и ресторанти, отвежда-
щи ни до  Palazzo Publico на централния площад и Ста-
туята на Свободата, Катедралата „ Сан Марино” и 
Кулите – символи на града „Гуаята” и „Честа”. Може-
те да посетите Музея на куриозите (7 евро) или да се 
изкачите на кулата „Честа” и да посетите Музея на 
Средновековните оръжия (4 евро). Снимайте се пред 
паметника на Гарибалди или до фонтана, подарен от 
американския народ на жителите на „Най-древната 
земя на свободата”. Не пропускайте да опитате 
чаша от рядкото бутиково санмаринско червено вино.
 Настаняване в хотел в Римини/Ричоне. Вечеря и но-
щувка.

д
е

н3 Сан Джеминяно – Сиена – Рим 
Закуска. Отпътуване за Сан Джиминяно извес-

тен със своя добре запазен исторически център, с 15 
средновековни кули, и заради традиционното винар-
ско  производство. Историческият център на града е 
един от обектите, номинирани в Списъка на светов-
ното културно и природно наследство на ЮНЕСКО за 
Италия. Отпътуване за Сиена. Пешеходна разходка: 
площад “Дей Кампо”, където се провежда знаменито-
то състезание Палио; Палацо Публико и Катедралата 
с щедьоври на Микеланджело. Свободно време. Прис-
тигане в Рим късно след обяд. Настаняване. Нощувка.

д
е

н4 Рим
Закуска. Панорамна обиколка с местен екскурзо-

вод: Колизеума; Римския форум; Арката на Констан-
тин; Колоната на Траян; площад “Венеция” и църква-
та “Сан Клементе” с гроба на Св. Кирил. Посещение 

на Ватикана. По желание – изкачване на купола на 
катедралата “Св. Петър”. Пешеходна разходка до 
площад “Испания” с църквата “Санта Тринита дей 
Монти”; фонтана “Ди Треви”; площад “Навона” и Пан-
теона. Свободно време до 20 ч. Нощувка.

д
е

н5 Рим
Закуска. Свободен ден в Рим – необходимо е 

ползване на обществен транспорт или по желание – 
целодневна екскурзия “Неапол и Помпей”. Разглеждане 
на античния Помпей. Панорамна обиколка на Неапол: 
Катедралата; Кралския дворец и Операта “Сан Кар-
ло”. Нощувка.

д
е

н6 Рим
Закуска. Свободен ден в Рим с възможност за 

посещение на Ватиканските музеи и Сикстинската 
капела. Свободно време до 20 ч. Нощувка.

д
е

н7 Перуджа – Асизи
Закуска. Отпътуване за Перуджа. Пешеходна 

разходка: площад “Италия” с двореца “Палацо дей 
Приори”; панорамната улица “Пиетро Ванучи” и пло-
щад “IV Ноември” с фонтана Маджоре. Отпътуване 
за Асизи. Пешеходна разходка: базиликата „Св. Фран-
циск”; площада „Дел Комуне”, базиликата „Санта Ки-
ара” и катедралата „Сан Руфино”. Свободно време. 
Отпътуване за Флоренция. Настаняване в района на 
Флоренция. Вечеря. Нощувка.

д
е

н8 болоня
Закуска. Отпътуване за Болоня – най-старият 

университетски град в света. Туристическа програ-
ма – фонтанът на Нептун – известна ренесансова 
творба от 1556 г., красивият площад “Маджоре” – 
сърцето на Болоня, където се намира прекрасната 
базилика “Сан Петронио”, построена по проект на 
болонския майстор Антонио ди Винченцо и двете 
средновековни кули – символ на града. Отпътуване за 
Загреб в 14.00 ч. Пристигане късно вечерта. Наста-
няване. Нощувка.

д
е

н9 загреб – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-

9
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лева
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ма, минибар);
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в района на 

Загреб;
 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел *** в Ри-

мини/Ричоне;
 » 4 нощувки със закуски в хотел *** в района на Рим;
 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел *** в Мон-

текатини Терме;
 » туристическа програма във Венеция с местен екс-

курзовод;
 » туристическа програма в Рим с местен екскурзо-

вод;
 » пешеходни разходки в Сиена, Перуджа и Асизи;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входните такси за Ватиканските музеи (12 eвро), 
купола на катедралата “Св. Петър” (6 eвро), Коли-
зеума (10 eвро), Сан Клементе (3 eвро);

 » целодневна екскурзия “Неапол и Помпей” с местен 
екскурзовод (40 евро при мин. 20 туристи);

 » входната такса за Помпей (10 eвро);
 » входна такса за катедралата в Сиена (4 eвро);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.
 »

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 240 лв; 
 » целодневна екскурзия “Неапол и Помпей” с местен 

екскурзовод: 70  лв. на турист при минимум 25 ту-
ристи.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 80 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 12, 28  ..........................................889 лв.
 МАЙ 24  ..........................................889 лв.
 ЮНИ 21  ..........................................899 лв.
 СЕПТЕМВРИ 20  ..........................................889 лв.
 ОКТОМВРИ 11  ..........................................889 лв.
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Солун –Йоанина – Игуменица
8.00 ч – отпътуване по маршрут София – Кула-

та – Солун – Верия – Йоанина – Игуменица по новата 
магистрала Вия Егнация. Пристигане в Игуменица 
късно след обяд. Настаняване на ферибота. Пътува-
не с ферибот от Игуменица за Бари.

д
е

н2  Помпей – Неапол
Пристигане на пристанището в Бари сутрин-

та. Посещение на катедралата на Бари и криптата с 
мощите на Свети Николай Мирликийски Чудотворец. 
Отпътуване за античния Помпей. Посещение с мес-
тен професионален екскурзовод на възкръсналия град 
в подножието на вулкана Везувий, където ще откри-
ем величието на гръцко-римската цивилизация и ще 
посетим домовете на помпейските благородници и 
потайностите на “къщите на любовта“. Панорамна 
обиколка на Неапол: Катедралата; Кралския дворец и 
Операта “Сан Карло”. Фотопауза – очарованието на 
италианския Юг. Късния следобед настаняване в ра-
йона на Соренто. Нощувка.

д
е

н3 Oстров капри – Рим
Закуска. Отпътуване за остров Капри, любимо 

място за отдих на Жаклин Кенеди и Мария Калас, Тони 
Къртис и София Лорен. Ухаещ на ароматни билки, с 
портокаловите и лимоновите горички, с феерията 
на средиземноморските цветя и с кристалните води 
на Тиренско море. 15.00 ч. – отпътуване за “Вечния 
град“. Настаняване в района на Рим. Нощувка.

д
е

н4  Рим
Закуска. Панорамна обиколка на Рим с местен 

професионален екскурзовод: Колизеума, Форума, църк-
вата “Сан Клементе” с гроба на Св. Кирил. Следобед – 
посещение на базиликата “Св. Петър” във Ватикана. 
Вечерта – пешеходна разходка до Пантеона и три от 
най-известните площади на Рим – площад “Испания”, 
площад “Навона” и фонтана “Ди Треви”. Нощувка.

д
е

н5 Рим
Закуска. По желание посещение на Ватикански-

те музеи или вила Боргезе. След обяд свободно време 
в Рим. Разходка и време за шопинг по търговската 
улица Виа дел Корсо. Нощувка.

разходка във Венеция: площад “Сан Марко” – “офици-
алният салон на Европа” с едноименната катедрала и 
Камбанарията; Двореца на дожите и Моста на въз-
дишките. Възможност за романтична разходка с гон-
дола по многобройните канали на града. По желание 
– разходка до моста “Риалто”. 16.00 ч. – отпътуване 
за Загреб. Пристигане в Загреб късно след обяд. Нас-
таняване. Нощувка.

д
е

н10 загреб – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристига-

не в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » Транспорт с  автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Со-
ренто;

 » 3 нощувки със закуска в хотел *** в района на Рим;
 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел *** в курор-

та Монтекатини Терме до Флоренция;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Ве-

рона;
 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел *** в курор-

та Лидо ди Йезоло до Венеция;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на 

Загреб;
 » 1 нощувка на ферибота включваща фериботни би-

лети ползване на седалките във ферибота и прис-
танищни такси;

 » туристическа обиколка в Помпей, с професионален 
местен екскурзовод;

 » панорамна обиколка на Рим с професионален мес-
тен екскурзовод;

 » пешеходна обиколка на Флоренция с професионален 
местен екскурзовод; 

 » фотопауза на Неаполитанския залив;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входната такса за Помпей –   12 eвро; 
 » входната такса за църквата Санта Кроче – 3 eвро;
 » каюти за ферибота Игуменица – Бари – (70 eвро) 

на човек в каюта за двама;
 » седалка тип самолетна – (10 eвро); 
 » двупосочен билет до остров Капри (30 eвро);
 » двупосочен билет за корабче във Венеция (15 eвро); 
 » комбиниран билет за Двореца на дожите и музеи-

те на площад “Сан Марко” (12 eвро);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 160 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 16  ..........................................969 лв.
 МАЙ 1  ..........................................999 лв.
 ЮНИ 3  ..........................................999 лв.
 ЮЛИ 1  ..........................................999 лв. 
 СЕПТЕМВРИ 2  ..........................................969 лв.
 ОКТОМВРИ 7  ..........................................969 лв.

ПЪТУВАНЕТО	С	ФЕРИБОТ	е	с	продължителност	около	
9	часа	и	се	пристига	сутринта	в	Италия.	При	иконо-
мичното	настаняване,	което	е	включено	в	цената,	се	
ползват	общите	седалки	в	салоните		на	ферибота.	На	
разположение	на	туристите	са:	кафе-бар,	заведение	
за	бързо	хранене,	магазини	и	санитарни	помещения.	
Туристите	могат	да	ползват	и	откритите	докове	и	
площадки.	Туристите	нямат	достъп	до	автобуса	по	
време	на	пътуването.	Настаняването	в	каюти	с	баня	
и	санитарен	възел	се	заплаща	допълнитено.

д
е

н6 Перуджа – Флоренция
Закуска. Отпътуване за Перуджа. Пешеходна 

разходка: площад “Италия” с двореца “Палацо дей 
Приори”; панорамната улица “Пиетро Ванучи” и пло-
щад “IV Ноември” с фонтана Маджоре. Отпътуване 
за столицата на провинция Тоскана – Флоренция. 
Пешеходна обиколка на Флоренция – люлката на Ре-
несанса, с местен професионален екскурзовод: църк-
вата “Санта Кроче“, площад “Синьория“, църквата 
“Санта Мария дел Фиоре” с купола на Брунелески и ку-
лата на Джото. Настаняване в Монтекатини Терме. 
Вечеря. Нощувка.

д
е

н7 Верона
Закуска. Отпътуване за аристократичната 

Верона. Пешеходна разходка в града на Ромео и Жули-
ета: Арена ди Верона – един от най-добре запазените 
римски амфитеатри в Европа; площад “Бра” – най-го-
лемият площад на Верона и един от най-просторните 
и внушителни в цяла Италия; Къщата на Жулиета; 
площад “Деле Ербе” – стария римски форум; площад 
“Синьория” – аристократичният площад на Верона. 
Свободно време и възможност за шопинг. Настанява-
не в района на Верона. Нощувка. 

д
е

н8 Верона - Сирмионе
Закуска. Разходка по бреговете на Лаго ди Гар-

да. Посещение на курорта Сирмионе, най – аристокра-
тичният и приказен курорт на Лаго ди гарда или по 

желание за децата, един ден в чудния свят на Гардал-
енд – най-големият и атрактивен увеселителен парк 
на Италия – скоростни влакчета, къща на ужасите и 
много други атракции ще повдигнат адреналина. Къс-
но след обяд отпътуване за курорта Лидо ди Йезоло 
до Венеция. Настаняване. Вечеря. Нощувка.

д
е

н9 Венеция
Закуска. Отпътуване за Венеция. Пешеходна 
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1  София – Игуменица 
Отпътуване от София в 8.00 ч. по маршрут 

София – Кулата – Солун – Верия – Йоанина – Игуме-
ница по магистралата Вия Егнация. Кратка почивка 
в Йоанина, столицата на древното царство Епир. 
Разходка до крепостните стени и възможност за 
вечеря в някое от уютните ресторантчета или прос-
то свободно време по брега на езерото Павмотида. 
Пристигане в Игуменица вечерта. Настаняване на 
ферибота. Нощно пътуване с ферибот от Игуменица 
за Бари.

д
е

н2  бари – Неапол – Соренто  
Пристигане на пристанището в Бари сутрин-

та. Посещение на катедралата на Бари и криптата с 

мощите на Свети Николай Мирликийски Чудотворец. 
Отпътуване за Неапол. Пристигане около обяд. Пано-
рамна обиколка на Неапол, която включва: Пиаца Му-
ничипио, Пиаца дел Плебисчито, Кралският театър 
“Сан Карло”, Галерията “Умберто I”, Анжуинската 
крепост, Кралският дворец. Свободно време. Отпъ-
туване за Соренто. Настаняване в хотел. Вечеря. 
Нощувка. 

д
е

н3 Соренто – остров капри  
Закуска. Свободно време в Соренто или по жела-

ние – екскурзия до остров Капри. . Красивият остров 
е увековечен от класическата песен на Франк Сина-
тра: “Намерих любовта на остров Капри, под сянката 
на едно старо кестеново дърво…”. Нощувка и вечеря 
в Соренто.

д
е

н4 Позитано – Амалфи – Равело
Закуска.  След обяд свободно време  или по же-

лание – екскурзия до Позитано , Амалфи  и Равело . 
Двата града са били любимо място за почивка на бри-
танското висше общество още от XVIII в.  Първата 
спирка е над Позитано, който очарова с  каскадата 
от къщи потънали в цветя и лимонови градини.Про-
дължаваме за Амалфи. Най-голямата забележител-
ност в Амалфи е катедралата Сан Андреа, чиито 
врати са донесени от Константинопол в началото на 
XI в. и са спомен от времето, когато местния жител 
Флавио Джоя изобретява компаса. По онова време 
Амалфи и Позитано са били част от малка република 
с огромна флота, която се била установила из цяла 
Адриатика, достигайки до Кайро, Александрия и Ан-
тиохия, и създава Ордена на рицарите на св. Йоан Йе-
русалимски. Посещение на Равело. Тук ще се потопите 

в градините на вила „Руфало „, където се провежда 
ежегодният музикален фестивал  и ще видите пре-
красни гледки  към полуостров Салерно, ще опитате 
местни ликьори, лимончело, ще си купите типичен су-
венир. Връщане в хотела. Вечеря.  Нощувка.  

д
е

н5 Помпей – Везувий 
Закуска. Свободно време или по желание екс-

курзия до Помпей и Везувий. Туристическа програма 
в Помпей – под пепелта на вулкана откривате съхра-
нените улици и къщи, античния театър, храмовете 
и работилниците, изрисувани с митологични сцени, 
пейзажи и портрети.. Писателите го описват като 
“театър под открито небе”. След обяд туристиче-
ската програма продължава с изкачване   до  кратера 
на вулкана Везувий.(вход за парка Везувий 10 евро).
Връщане в хотела.Вечеря.Нощувка..

д
е

н6 Соренто- Алберобело-бари 
Закуска. Отпътуване за област Пулия, чиято 

столица е град Бари. В Алберобело, място като изва-
дено от приказките, сред трулите тези типични за 
района каменни къщи от 16 век, ще имате усещане-
то, че времето е спряло. Трулите са заредени с много 
мистичност и положителна енергия, която задължи-
телно ще ви грабне.Тук ще можете да дегустирате 
местни специалитети , като сладкиши, вина, под-
правки и др. Отпътуване за Бари. В 20.00 ч. отплаване 
с ферибот за Игуменица.

д
е

н7 Игуменица – Вергина – София 
Пристигане в Игуменица сутринта. Отпътува-

не за България.  Посещение на Вергина, старата сто-
лица на Македонските царе. Посещение на археоло-
гическият музей с гробницата на Филип Македонски, 
неговият царски венец от чисто злато и бойните му 
доспехи. Пристигане в София късно вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с луксозен автобус 3 *** (климатик, ви-
деосистема, минибар);

 »  4 нощувки със закуски и вечери в хотел 3* в Сорен-
то;

 »  2 нощувки на ферибота Игуменица- Бари – Игуме-
ница с настаняване на седалки;

 »  застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 »  екскурзоводски услуги.

це НА ТА Не ВключВА:

 » корабче до о. Капри и трансфер до вътрешността 
на острова – 30 евро при минимум 25 души;

 » екскурзия до Позитано, Амалфи и Равело – 25 евро 

при минимум 25 души ( с местен автобус );
 » екскурзия Помпей и Везувий : транспорт до Помпей 

и Везувий – 10 евро при минимум 25 души;
 » местен екскурзовод с включена входна такса за 

Помпей – 20 евро при минимум 25 души; 
 » доплащане за каюта за ферибота Игуменица – 

Бари – Игуменица (70 евро за каюта); 
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 160 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 50 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 30  ..........................................649 лв.
 МАЙ 1  ..........................................649  лв.
 ЮНИ 2  ..........................................649  лв.
 ЮЛИ 7  ..........................................649 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  ..........................................649  лв.
 ОКТОМВРИ 6, 27  ..........................................649  лв
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Солун – Йоанина – Игуменица
Отпътуване от София в 8.00 ч. по маршрут Со-

фия – Кулата – Солун – Верия – Йоанина – Игуменица 
по новата магистрала Вия Егнация. Кратка почивка 
в Йоанина, столицата на древното царство Епир. 
Разходка до крепостните стени и възможност за 
вечеря в някое от уютните ресторантчета или прос-
то свободно време по брега на езерото Павмотида. 
Пристигане в Игуменица вечерта. Настаняване на 
ферибота. Нощно пътуване с ферибот от Игуменица 
за Бари.

д
е

н2  Палермо
Пристигане на пристанището в Бари сутрин-

та. Посещение на катедралата на Бари и криптата с 
мощите на Свети Николай Мирликийски Чудотворец. 
Отпътуване за Сицилия по живописните брегове на 
Тарантския залив. Отпътуване с ферибот за град 
Месина на остров Сицилия. Следобед пристигане в 

Палермо, столицата на острова, основана от кар-
тагенците през VIII в. пр.н.е. Настаняване в хотел в 
Палермо. Свободно време. Вечеря. Нощувка.

д
е

н3 Палермо
Закуска. Панорамна обиколка на Палермо – пло-

щад Белини, площад Претория, Общината и Кралския 
дворец. Посещение на град Монреале, известен с кра-
сивата си катедрала от XIII в., в която са съхранени 
уникални мозаечни стенописи, пресъздаващи елемен-
ти от Стария и Новия Завет. Свободно време. Вече-
ря. Нощувка в Палермо.

д
е

н4  Агридженто – долината на храмовете – 
Ното

Закуска. Отпътуване за град Агридженто, посещение 
на Долината на храмовете: храмът на Зевс, строен 
от картагенски пленници през 480 г. пр.н.е., храмо-
вете на Херкулес, Кастор и Полукс, Конкорд и др.; 
статуите на гигантите – синовете на Зевс. Отпъ-
туване за Ното – кратка разходка. Отпътуване за 
Сиракуза – процъфтяващ древногръцки град, владян 
от Картагенците, Елините и древните Римляни. Нас-
таняване в хотел. Вечеря. Нощувка. 

д
е

н5 Сиракуза – етна
Закуска. Туристическа програма в Сиракуза. По-

сещение на най-големия древногръцки амфитеатър, 
изкуствената пещера или Ухото на тиранина Диони-
сос, фонтана Аретуза и др. Отпътуване за Катания. 
Свободно време или пожелание изкачване на вулкана 
Етна – най- високият и активен вулкан в Европа – 
висок 3323 м с 30 кратера. Изкачване с автобуса на 
височина 1280 м – фото-пауза при  кратера на вул-
кана. Отпътуване за Таормина – разположен в под-

лермо; 
 » 1 нощувка със закуска и и вечеря в хотел 3 ***  в ра-

йона на Сиракуза; 
 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел 3 *** в ра-

йона Таормина;
 » 1 нощувка със закуска в хотел 3 *** в района на Со-

ренто; 
 » билети за ферибот Вила Сан Джовани – остров Си-

цилия – Вила Сан Джовани;
 » 2 нощувки на ферибота (Игуменица – Бари – Игу-

меница) включващи фериботни билети ползване 
на седалките във ферибота и пристанищни такси;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводски услуги.

це НА ТА Не ВключВА:

 » каюти за ферибота Игуменица – Бриндизи и Бари – 
Игуменица (70 евро за каюта);

 » билет за корабчето до остров Капри (30 евро);
 » доплащане за настаняване в  единична стая  – 87 

евро; 
 » екскурзия Етна - 10 евро;
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 160 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 МАРТ 29  ..........................................769 лв.
 АПРИЛ 28  ..........................................799 лв.
 СЕПТЕМВРИ 20  ..........................................799 лв.
 ОКТОМВРИ 18  ..........................................799 лв.
 НОЕМВРИ 4  ..........................................769 лв.

ножието на планината Тауро, сред красивата зелена 
долина между снежния връх на Етна и синьото море. 
Тук е вторият по важност и големина амфитеатър 
на острова, след театъра в Сиракуза. Настаняване в 
хотел в района на Таормина. Свободно време. Вечеря. 
Нощувка.

д
е

н6 Помпей
Закуска. Отпътуване за Помпей. Разглежда-

не на руините на разкрития град – изпепелен през  
79 г. при изригване на вулката Везувий. Отпътуване 
за хотел в района на Соренто. Настаняване. Свобод-
но време. Нощувка.

д
е

н7 Остров капри
Закуска. Отпътуване за остров Капри, любимо 

място за отдих на Жаклин Кенеди и Мария Калас, Тони 
Къртис и София Лорен. Ухаещ на ароматни билки, с 
портокаловите и лимоновите горички, с феерията на 
средиземноморските цветя и с кристалните води на 
Тиренско море. Посещение на площад Умберто, едно 
от най – оживените и романтични места, градините 
на император Август, Синята пещера. Отпътуване 
за Бари в 16.00 ч.  Настаняване на ферибота за Игу-
меница. Фериботът отпътува в 21.00 ч. Нощен пре-
ход с ферибота.

д
е

н8 бари – Игуменица – София
Пристигане в Игуменица сутринта. Отпътува-

не за България.  Посещение на Вергина старата сто-
лица на Македонските царе. Посещение на археоло-
гическият музей с гробницата на Филип Македонски, 
неговият царски венец от чисто злато и бойните му 
доспехи. Пристигане в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с луксозен автобус 3 *** (климатик, ви-
деосистема, минибар);

 » 2 нощувки със закуски и вечери в хотел 3 *** в Па-

СИцИлИЯ И кАПРИ 
екзОТИкАТА НА ИТАлИАНСкИЯТ юГ 

МеСИНА
ПАлеРМО

МОНРеАле
АГРИДЖеНТО

НОТО, СИРАкУзА
кАТАНЯ

ВУлкАНА еТНА 
ТАОРМИНА

СОРеНТО
ОСТРОВ кАПРИ 

ПОМПеЙ
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София  – белград – загреб
7.00 ч. отпътуване от София по маршрут – 

Белград – Загреб. Пристигане късно след обяд. Пеше-
ходна разходка – централния площад „Бан Йелачич“, 
Каптол – център на духовния живот в историята на 
северозападна Хърватия и Градец – средище на сръч-
ни занаятчии и търговци в миналото; Катедралата 
с двете камбанарии в неоготически стил и пазара 
„Долач“ – главния градски пазар, наричан още „сто-
махът на Загреб“; Кървави мост, Каменната порта с 
чудотворната икона на Благословената Дева Мария 
и Христос; църквата „Св. Марк“ – старата енорийска 
църква на Градец; Парламента.  Настаняване. По же-
лание вечеря. Нощувка. 

д
е

н2  загреб – Мюнхен
Закуска. Отпътуване за Мюнхен  – столицата 

на провинция Бавария. Пешеходна разходка: Старото 
и Новото Кметство, Старата и Новата Резиденция; 
“Хофбройхаус”- най-популярната бирена “институ-
ция” в Мюнхен. Свободно време по търговската ули-
ца. 19.00 ч. – отпътуване за Aугсбург. Настаняване в 
Аугсбург или района на Аугсбург. Нощувка.

д
е

н3 люксембург
Закуска. Отпътуване за Люксембург, европей-

ска и световна столица на банките и стоманата. 
Запознаване с историческата част на града, символ 
на висок стандарт и благополучие: резиденцията на 
Великия херцог, Катедралата, Парламента и Площа-
да на армията. Пристигане в Брюксел вечерта. Нас-
таняване. Нощувка.

д
е

н4  брюксел
Закуска. Пешеходна разходка в Брюксел: „Гранд 

плас” – най-известният площад, архитектурен ше-
дьовър, наречен от Жан Кокто “Най-големият теа-
трален декор в света” със известното Кметство, 
гилдиите на занаятите, статуята на Манекен Пис 
– символ на Брюксел; галерията „Сен Юбер“ – по 
продължение на галерията са разположени магазини, 
театри, ресторанти; катедралата „Св. Михаил“; 
Свободно време за музеи и покупки и дегустация на 

8
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хи покриви, този квартал изглежда като жива приказ-
ка. Настаняване и нощувка в района на Аугсбург.

д
е

н7 Виена – будапеща
Закуска. Отпътуване за Виена. Пристигане във 

Виена около 16.00 ч. Пешеходна разходка в центъра: 
площад “Мария Терезия”, двореца “Хофбург”, площад 
“Грабен”, Готическата катедрала “Свети Стефан” 
и “Кертнерщрасе”- улицата на луксозните бутици и 
хотели. 18. 00 ч. отпътуване за Будапеща. Настаня-
ване. Нощувка.

д
е

н8  будапеща – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » Транспорт с автобус 3 *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Загреб;
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в района на Ауг-

сбург;
 » 3 нощувки със закуски в хотел **/*** в Брюксел;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Будапеща;
 » описаната туристическа програма;
 » екскурзоводски услуги;
 » пътническа застраховка „Помощ при пътуване в 

чужбина”.

це НА ТА Не ВключВА:

 » Входните такси на посещаваните музеи и разходи 
от личен характер.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 140 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 80 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 30  ..........................................889 лв.
 ЮНИ 9  ..........................................889 лв.
 ЮЛИ 6  ..........................................889 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  ..........................................889 лв.
 ОКТОМВРИ 6, 27  ..........................................889 лв.

белгийски шоколад и белгийска бира. Нощувка в Брюк-
сел.

д
е

н5 брюксел – Антверпен
Закуска. Целодневна екскурзия до Антверпен, 

известен като “световна столица на диаманти-
те”. Разходка в Антверпен – перлата на Фландрия: 
Катедралата Нотр Дам с шедьоври на фламандска-
та живопис и оригинали на Рубенс, родната къща 
на великият художник. Фото-пауза при кейовете на 
река Шелде, къщите на Гилдиите и  площада пред 
Кметството. Разходка по главната пешеходна улица 
“Меир”. По желание на връщане, посещение на Ато-
миума и атракциона Миниевропа. Нощувка.

д
е

н6 брюксел – Страсбург
Закуска. Отпътуване за Страсбург. Пешеходна 

разходка: катедралата „Нотр Дам“ – истинска перла 
на готиката, паметника на Гутенберг – създателя на  
първата печатна машина в Европа, и романтичния 
квартал „Малка Франция“ –  пресечен от множество 
канали, застроен със средновековни къщи с островър-
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АНТВеРПеН 

ВИеНА  
бУДАПеЩА 



38

без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – загреб 
8.00 ч. – отпътуване от София по маршрут 

Белград – Загреб. Пристигане в Загреб късно следо-
бяд. Фотопауза при катедралата и централния пло-
щад Бан Йелачич. Настаняване. Нощувка.

д
е

н2 залцбург 
Закуска. Отпътуване за Залцбург. Пристигане 

в романтичният, бароков Залцбург. Настаняване. Пе-
шеходна разходка в стария град: дворецът „Мирабел“ 
– лятна резиденция на залцбургските архиепископи; 
„Хоензалцбург“ – символ на Моцартовия град, най-
голямата напълно запазена крепост в Средна Европа; 
„Капителплац“, манастира „Св. Петър“; Катедра-
лата – духовният център на града; „Резиденцплац“, 
„Моцартплац“, „Алтермаркт“, „Гетрайдегасе“ с Къ-

щата на Моцарт, където е роден великият компози-
тор – необходимо е ползване на градски транспорт. 
Свободно време. Нощувка.

д
е

н3 Страсбург 
Закуска. 8.00 ч. – отпътуване за Страсбург. 

Пристигане в късния следобед. Пешеходна разходка: 
катедралата „Нотр Дам“ – истинска перла на готи-
ката, паметника на Гутенберг – създателя на  първа-
та печатна машина в Европа, и романтичния квартал 
„Малка Франция“ –  пресечен от множество канали, 
застроен със средновековни къщи с островърхи по-
криви, този квартал изглежда като жива приказка. 
Свободно време до 20.00 ч. Настаняване. Нощувка.

д
е

н4 люксембург
Закуска. Отпътуване за Люксембург. Турис-

тическа програма в историческата част на града, 
символ на висок стандарт и благополучие: резиденци-
ята на Великия херцог, Катедралата, Парламента и 
Площада на армията. Отпътуване за столицата на 
Белгия – Брюксел. Пристигане вечерта. Настаняване. 
Свободно време. Нощувка.

д
е

н5 брюксел
Закуска. Панорамна обиколка на Брюксел – 

„Гранд плас” – най-известният площад, архитекту-
рен шедьовър, наречен от Жан Кокто “Най-големият 
театрален декор в света” със известното Кмет-
ство, гилдиите на занаятите, статуята на Манекен 
Пис – символ на Брюксел; галерията „Сен Юбер“ – по 
продължение на галерията са разположени магазини, 
театри, ресторанти; катедралата „Св. Михаил“; 
световноизвестния Атомиум; кралския дворец; парка 

на Брюксел с Двореца на нациите; Съдебната палата. 
Свободно време. Нощувка в Брюксел.  

д
е

н6 Гент – Антверпен – Амстердам
Закуска. Посещение на Гент – културната сто-

лица на Белгия, един от големите градове на средно-
вековна Европа. Гент впечатлява  със своето прекрас-
но съчетание от фантастично минало и вълнуващо 
съвремие. Разходка в Гент. Отпътуване за Антвер-
пен, известен като “световна столица на диаманти-
те”. Разходка в Антверпен – перлата на Фландрия: 
Катедралата Нотр Дам с шедьоври на фламандската 
живопис и оригинали на Рубенс. Фото-пауза при кейо-
вете на река Шелде, къщите на Гилдиите и  площада 
пред Кметството. Разходка по главната пешеходна 
улица “Меир”. Отпътуване за Амстердам. Настаня-
ване в района на Амстердам. Нощувка.

д
е

н7 Амстердам
Закуска. Обиколка на каналите на Амстердам 

с корабче и разходка: Кралския дворец, Катедралата 
– най-старата сграда в града, Цветния пазар – сво-
ебразна изложба на най-различни видове цветя и суве-
нири, Историческия музей, Музея на Рембранд, Музея 

на мадам Тюсо, Музея на Ван Гог, посещение на фабри-
ката за шлифоване  на диаманти.  Свободно време в 
Амстердам за посещение на „Музеумплейн“ – района 
на най-известните музеи в Амстердам (Кралският 
музей – най-голямата колекция от произведения на  
изкуството на Холандия, Градският музей – един от 
най-значимите музеи в Европа за модерно и съвре-
менно изкуство, Музеят на Ван Гог). Свободно време. 
Нощувка.

д
е

н8 кьолн
Закуска. Отпътуване за Кьолн. Пешеходна раз-

ходка и фотопауза при кьолнската катедрала. Отпъ-
туване за провинция Бавария. Пристигане вечерта 
в Нюрнберг. Настаняване. Пешеходна разходка в 
историческия център – Пазарния площад с красивия 
фонтан, увенчан с колона, църквата „Фрауенкирхе“; 
„Кайзербург“ – дворец на германските кайзери през 
периода 1050 – 1571 г.; къщата – музей на големия  
художник Албрехт Дюрер. Нощувка.

д
е

н9 Нюрнберг – Регенсбург – Виена
Закуска. Отпътуване за Регенсбург, роден град 

на астронома Йоханес Кеплер, описван, като вълшеб-
ство от камък и чар. В Регенсбург има 1500 сгради, 
които са защитени архитектурни паметници, 984 
от тях са част от ансамбъла „Старият град и Ща-
тамхоф“, обявен от ЮНЕСКО за световно културно 
наследство. Каменният мост над Дунав, катедра-
лата и пазарът „Кройтерермаркт“ с църквата „Св. 
Йохан“, катедралният музей, подобната на крепост 
патрицианска къща, наричана Хойпорт, и историче-
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ската аптека „Адлер“ са само част от най-известни-
те архитектурни паметници в Регенсбург. Нощувка 
във Виена.

д
е

н10 Виена
Закуска. Панорамна обиколка на Виена – сър-

цето на Централна Европа, Виена винаги се свързва 
с аристократичните виенски балове и имперското 
великолепие на Хабсбургите. Обиколка на Рингщра-
се: Операта, Музея на Изкуствата и Природо-науч-
ния музей, Парламента, Кметството, Бургтеатър. 
Пешеходна разходка: Хофбург и площада “Грабен”, 
Катедралата „Щефансдом”, Шьонбрун. Свободно 
време във Виена. Виена е палитра от исторически 
забележителности, имперски блясък и модернизъм. 
Градът на валса, висшето общество и сладкарското 
изкуство пресъздава романтиката на Стария свят, 
където живее музиката на Бетовен, Брамс, Шуберт 
и Йохан Щраус.  Отпътуване за Будапеща. Настаня-
ване. Нощувка.

д
е

н11 будапеща – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристига-

не в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на 
Загреб;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Залцбург; 
 » 1 нощувка със закуска в хотел **/*** в Страсбург;
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** или хотел от ве-

ригата Ibis в района на Брюксел;
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** или хотел от ве-

ригата Ibis в района на Амстердам;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** или хотел от ве-

ригата Ibis в Нюрнберг;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Виена;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Будапеща;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входна такса за музея на Моцарт (6 евро, за деца – 
2 евро) в Залцбург;

 » Миниевропа (13 евро); 
 » корабче в Амстердам (14 евро), Кралския музей (10 

евро), Музея на Ван Гог (10 евро); Музея на Мадам 
Тюсо (22,50 евро);

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая:  290 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 150 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 30  .........................................1099 лв.
 ЮНИ 9  .........................................1099 лв.
 ЮЛИ 6  .........................................1099 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  .........................................1099 лв.
 ОКТОМВРИ 6, 27  .........................................1099 лв.
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САМОлеТНА
ПРОГРАМА

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Амстердам
8.00 ч. – отпътуване от летище София за Ам-

стердам. Пристигане на летище Схипхол в Амстер-
дам. Трансфер до хотела. Настаняване. Нощувка.

д
е

н2  Амстердам
Закуска. Туристическа програма с местен екс-

курзовод в Амстердам. Обиколка на каналите на Ам-
стердам с корабче и панорамна обиколка: Кралския 
дворец, Катедралата – най-старата сграда в града, 
Цветния пазар – своебразна изложба на най-различни 

видове цветя и сувенири, Историческия музей, Музея 
на Рембранд, Музея на мадам Тюсо, Музея на Ван Гог, 
посещение на фабриката за шлифоване  на диаманти.  
Свободно време в Амстердам за посещение на „Му-
зеумплейн“ – района на най-известните музеи в Ам-
стердам (Кралският музей – най-голямата колекция 
от произведения на  изкуството на Холандия, Градски-
ят музей – един от най-значимите музеи в Европа за 
модерно и съвременно изкуство, Музеят на Ван Гог). 
Нощувка в Амстердам.

д
е

н3 заансе Сханс – Хага – Ротердам
Закуска. Посещение на Заансе Сханс – етног-

рафско селище, където се приготвя холандското 
сирене Гауда и се изработва традиционното холанд-
ско сабо. Отпътуване за Хага – административната 
столица на Холандия. Пешеходна разходка: двореца 
Биненхоф – залата на сената, Мауритцхаус – худо-
жествената галерия, Кметството и Катедралата. 
Отпътуване за Ротердам – най-голямото пристани-
ще на Европа. Туристическа обиколка: Моста Еразъм, 
Кметството, пристанището и кубичните къщи. Нас-
таняване и нощувка в района на Ротердам.

д
е

н4  Антверпен – Гент – брюж
Закуска. Отпътуване за Антверпен, известен 

като “световна столица на диамантите”. Разходка 
в Антверпен – перлата на Фландрия: Катедралата 
Нотр Дам с шедьоври на фламандската живопис и 
оригинали на Рубенс. Фото-пауза при кейовете на 
река Шелде, къщите на Гилдиите и  площада пред 
Кметството. Разходка по главната пешеходна ули-
ца “Меир”. Посещение на Брюж, „ако не стигнеш 
до Брюж, все едно не си бил в Белгия”. През XIII век 
Брюж е международен център на търговията с пла-
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рец; парка на Брюксел с Двореца на нациите; Съдебна-
та палата. Нощувка в Брюксел.

д
е

н6 брюксел – София
Закуска. Свободно време в Брюксел за посеще-

ние на музеи, дегустация на различни видове бира и 
шоколад и покупки на сувенири.18.00 ч. – трансфер до 
летище в Брюксел. Отпътуване за София с полет на 
България Еър в 20.20 ч. Пристигане на летище София 
в 23.55 ч. 

це НА ТА ВключВА:

 » двупосочен самолетен билет София – Амстердам, 
Брюксел – София;

 » транспорт в Холандия и Белгия с автобус *** (кли-
матик, видеосистема, минибар);

 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Амстердам;
 » 1 нощувка със закуска в  хотел *** в Ротердам;
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Брюксел;
 » панорамна  обиколка  на  Амстердам;
 » панорамна обиколка на Брюксел;
 » пешеходни разходки в Антверпен, Гент, Хага и Ро-

тердам;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводски услуги.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси – 110 евро, цената на летищните 
такси може да бъде променена;

 » разходка с корабче по каналите на Амстердам;
 » полудневна екскурзия до град Брюж – 20 евро на чо-

век при минимум 20 туристи;
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая:  140 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 80 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 30  ......................................... 1294 лв.
 ЮНИ 9  ......................................... 1294 лв.
 ЮЛИ 6  ......................................... 1294 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  ......................................... 1294 лв.
 ОКТОМВРИ 6, 27  ......................................... 1294 лв.

тове. Търговците влагат парите си в разкошни къщи, 
църкви и обществени сгради, невиждани дотогава в 
цяла Европа. На централният площад „Маркт” или 
пазарен може да опитате, най-старият вид бира на 
Белгия, „Брюж Трапис“, който се появява през сред-
новековието, произвеждан от местните монаси.. По 
желание, разходка с лодка по каналите на града. От-
пътуване за Гент – културната столица на Белгия, 
един от големите градове на средновековна Европа. 
Гент впечатлява  със своето прекрасно съчетание от 
фантастично минало и вълнуващо съвремие. Свобод-
но време.

Настаняване и нощувка в Брюксел – столица на обе-
динена Европа.

д
е

н5 брюксел
Закуска. Панорамна обиколка на Брюксел с мес-

тен екскурзовод – „Гранд плас” – най-известният пло-
щад, архитектурен шедьовър, наречен от Жан Кокто 
“Най-големият театрален декор в света” с извест-
ното Кметство, гилдиите на занаятите, статуята 
на Манекен Пис – символ на Брюксел; галерията „Сен 
Юбер“ – по продължение на галерията са разположени 
магазини, театри, ресторанти; катедралата „Св. 
Михаил“; световноизвестния Атомиум; кралския дво-
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1  София – белград – загреб
Отпътуване от София в 8.00 ч. по маршрут 

Ниш – Белград – Загреб. Фотопауза при катедрала-
та и централния площад Бан Йелачич. Настаняване. 
Нощувка.

д
е

н2 Венеция – лидо ди Йезоло
Закуска. Отпътуване за Италия. Пристигане 

около обяд във Венеция. Отпътуване с корабче за най 
– романтичният град в  света. Пешеходна разходка 
във Венеция: площад “Сан Марко”, Двореца на Дожи-
те, Моста на въздишките и Моста “Риалто”. посе-
щение на Двореца на Дожите. По желание: изкачване 
на Камбанарията с асансьор или свободно време за 
посещение на венецианските музеи. Възможност за 
романтична разходка с гондола по многобройните ка-
нали. Настаняване в Лидо ди Йезоло. Вечеря. Нощувка.

д
е

н3 Верона – кан 
Закуска. Отпътунане за Верона. Пешеходна 

разходка в центъра на Верона: Арена ди Верона; пло-
щад “Бра”; Къщата на Жулиета; площад “Деле Ербе”; 
площад “Синьория”. Свободно време.
Отпътуване за Френската ривиера, през Милано, по 
бреговете на Лигурското крайбрежие. Настаняване 
на Лазурния бряг в района на Кан/Ница. Нощувка.

д
е

н4 кан – Антиб – Ница
Закуска. Кан – “Зимен салон на световната 

аристокрация”, летен курорт от първостепенна 
величина и един от най-престижните туристически 
градове в Европа. Пешеходна разходка в центъра на 
града: крайбрежния булевард „Кроазет” с Фестивал-
ния комплекс, където всяка година през май се про-
вежда световноизвестният фестивал на киното; 
Алеята на славата с отпечатъци от ръце на звезди 
на киното. Разходка в Антиб – едно от най-големи-
те яхтени пристанища на Лазурния бряг и стара 
крепост. Пешеходна разходка в Ница – стария град, 
съхранил атмосферата и автентичния дух на сред-
новековието; атрактивния пазар на цветята; кате-
дралата “Св. Репарат”; най-големия площад “Масена” 

и крайбрежния булевард “Променад де`з Англе”, вит-
рината на ривиерата. Нощувка.

д
е

н5 Сен Тропе – Сен Максим
Закуска. Свободно време или екскурзия до Сен 

Тропе – Сен Максим. Сен Тропе (112 км от Ница) е 
първият град на Лазурния бряг, спечелил славата на 
международен курорт. Разположен е на брега на Сре-
диземно море в департамент Вар на регион Прованс-
Алпи-Лазурен бряг. В наши дни Сен Тропе е луксозен 
курорт с разкошни частни плажове и пристанища. 
Градът винаги е привличал голяма част от артис-
тичната бохема на Франция.. Пешеходната разходка 
започва от Стария град с легендарното полицейско 
управление, Художествения музей, часовникова кула  
и пристанището с паметника на генерал Суфрен 
и родната къща на фамилия Суфрен. В сградата на 
старинната крепост е Морският музей, където са 
изложени макети на кораби и произведения на худож-
ници – маринисти.
Време за разходка по крайбрежната алея на Сен Мак-
сим, на отсрещният бряг на залива, осеяна с барове 
и ресторанти. В Сент Максим се намира едно от 
престижните училища по ветроходство във Фран-
ция. Днес бившето рибарско селище е курорт със 
световна слава.

д
е

н6 княжество Монако – Монте карло  
Закуска. Посещение на Княжество Монако: 

Двореца на фамилия Грималди – създатeлите на  кня-
жеството, които го превръщат в едно от най-бога-
тите места в света; Катедралата. По желание – по-
сещение на Океанографския музей на Жак-Ив Кусто, 

8
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огромна колекция от морска флора и фауна, модели на 
изследователски кораби, аквариум с повече от 4000 
представители на средиземноморската и тропична-
та екосистеми. Фотопауза в района на Казиното в 
Монте Карло. Отпътуване за Милано. Настаняване. 
Нощувка.

д
е

н7 Милано – любляна
Пешеходна разходка в италианската столица 

на бизнеса и модата: Палацо“Сфорца”, Катедрала-
та, Пасажа “Викторио Емануеле” и Миланската “Ла 
Скала”. Свободно време. Отпътуване за Словения. 
Вечерта туристическа разходка по бреговете на 
река Любляница покрай бароковите сгради и под ук-
репленията на старинния замък на хълма. Пешеходна 
разходка до Старото кметство, катедралата и Три-
мостието  на архитекта Йоже Плечник. Настаняване 
и нощувка в района на Любляна.

д
е

н8  любляна – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с комфортен автобус *** (климатик, 
видеосистема, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на 
Загреб;

 » 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел *** в Лидо 
ди Йезоло;

 » 3 нощувки със закуски в хотел *** на Ривиерата в 
Ница/Кан;

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Милано;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Лю-

бляна;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » входната такса за Океанографския музей в Мона-
ко (15 евро);

 » двупосочен билет за корабче във Венеция (15 евро);
 » целодневна екскурзия Сент Тропе – Сент Максим – 

(20 евро при минимум 15 туристи);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая:  190 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 30  ..........................................849 лв.
 ЮНИ 9  ..........................................889 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  ..........................................889 лв.
 ОКТОМВРИ 6  ..........................................849 лв.
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Милано
Полет София Милано – отпътуване за Френс-

ката ривиера по бреговете на Лигурско море. Нас-
таняване на Лазурния бряг в района на Кан/Ница. 
Нощувка. 

д
е

н2  кан – Антиб – Ница
Закуска. Кан – “Зимен салон на световната 

аристокрация”, летен курорт от първостепенна 

величина и един от най-престижните туристически 
градове в Европа. Пешеходна разходка в центъра на 
града: крайбрежния булевард „Кроазет” с Фестивал-
ния комплекс, където всяка година през май се про-
вежда световноизвестният фестивал на киното; 
Алеята на славата с отпечатъци от ръце на звезди 
на киното. Разходка в Антиб – едно от най-големи-
те яхтени пристанища на Лазурния бряг и стара 
крепост. Пешеходна разходка в Ница – стария град, 
съхранил атмосферата и автентичния дух на сред-
новековието; атрактивния пазар на цветята; кате-
дралата “Св. Репарат”; най-големия площад “Масена” 
и крайбрежния булевард “Променад де`з Англе”, вит-
рината на ривиерата. Нощувка.

д
е

н3 Сен Тропе – Сен Максим
Закуска. Свободно време или екскурзия до Сен 

Тропе – Сен Максим. Сен Тропе (112 км от Ница) е пър-
вият град на Лазурния бряг, спечелил си славата на 
международен курорт. Разположен е на брега на Сре-
диземно море в департамент Вар на регион Прованс-
Алпи-Лазурен бряг. В наши дни Сен Тропе е луксозен 
курорт с разкошни частни плажове и пристанища. 
Градът винаги е привличал голяма част от артис-
тичната бохема на Франция.. Пешеходната разходка 
започва от Стария град с легендарното полицейско 
управление, Художествения музей, часовникова кула  
и пристанището с паметника на генерал Суфрен 
и родната къща на фамилия Суфрен. В сградата на 

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 15 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

Ница/Кан;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Милано;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси – 95 евро, цената на летищните 
такси може да бъде променена;

 »  входната такса за Океанографския музей в Мона-
ко (15 евро);

 »  двупосочен билет за корабче във Венеция (15 евро);
 »  целодневна екскурзия Сент Тропе – Сент Максим – 

(20 евро при минимум 15 туристи);
 »  входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 190 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 50 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 3  ..........................................999 лв.
 ЮНИ 2, 11  ..........................................999 лв.
 СЕПТЕМВРИ 3, 20  ..........................................999 лв.
 ОКТОМВРИ 8  ..........................................999 лв.

старинната крепост е Морският музей, където са 
изложени макети на кораби и произведения на худож-
ници – маринисти.
Време за разходка по крайбрежната алея на Сен Мак-
сим, на отсрещният бряг на залива, осеяна с барове 
и ресторанти. В Сент Максим се намира едно от 
престижните училища по ветроходство във Фран-
ция. Днес бившето рибарско селище е курорт със 
световна слава. 

д
е

н4  княжество Монако – Монте карло
Закуска. Посещение на Княжество Монако: 

Двореца на фамилия Грималди – създатeлите на  кня-
жеството, които го превръщат в едно от най-бога-
тите места в света; Катедралата. По желание – по-
сещение на Океанографския музей на Жак-Ив Кусто, 
огромна колекция от морска флора и фауна, модели на 
изследователски кораби, аквариум с повече от 4000 

представители на средиземноморската и тропич-
ната екосистеми. Фотопауза в района на Казиното 
в Монте Карло. Отпътуване за Милано. Пешеходна 
разходка в италианската столица на бизнеса и мода-
та: Палацо“Сфорца”, Катедралата, Пасажа “Викто-
рио Емануеле” и Миланската “Ла Скала”. Настанява-
не. Нощувка.. 

д
е

н5 Милано – София
Полет Милано – София. Пристигане в София 

вечерта.  
 

це НА ТА ВключВА:

 » транспорт с комфортен автобус *** (климатик, 
видеосистема, минибар);

 » 3 нощувки със закуски в хотел *** на Ривиерата в 

Ф
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И
Я

САМОлеТНА
ПРОГРАМА

5
д н И 999

ЦенИ ОТ

лева

лАзУРНИЯТ бРЯГ И ИТАлИЯ НИцА кАН 
МОНАкО МОНТе 
кАРлО АНТИб 

СеН ТРОПе 
СеН МАкСИМ 
МИлАНО
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 15 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

Ф
Р

А
Н

Ц
И

Я

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Париж
Отпътуване от летище София за Париж. 

Трансфер до хотела. Настаняване. Нощувка.

д
е

н2  Париж
Закуска. Панорамна обиколка на Париж. Освен 

красивите сгради в стил Бел Епок, Париж впечатля-
ва и с оригиналните модерни сгради:  Библиотеката 
Франсоа Митеран, Спортната зала Берси,  Новата 
Опера на площада на Бастилията, голямата арка и 
модерния квартал Дефанс. Опера Гарние, Мадлената, 
Триумфалната Арка, строена в чест на победите на 
Наполеон, Монументалния комплекс Инвалиди, Моста 
Александър III, Сорбоната, Пантеона, Люксембургския 
дворец с красивите градини на Мария Медичи, Кате-
дралата Нотр Дам – Парижката Света Богородица, 
Лувъра сред чиито шедьоври са: Мона Лиза, Венера 
Милоска, Богинята на победата Нике. След обяд, раз-
ходка с корабче по Сена и посещение на Айфеловата 
кула. Нощувка в Париж.

д
е

н3  Париж
Закуска. По желание екскурзия до Двореца Вер-

сай, строен за Луи XIV, краля Слънце и неговата свита 
от 30 000 благородници. Следобед посещение на  бо-
хемското сърце на Париж  – Монмартър и църквата 
Сакре Кьор, свещено място за парижани, площада на 
художниците, където са творили Салвадор Дали, Пи-
касо, Ван Гог, Дега. Уютните кафенета и бистра на 
Монмартър са място за закуска по френски – капучи-

но с топъл кроасан. 
Вечерта – разходка по прочутото авеню „Шанз Ели-
зе”, от където е минавал пътя на кралицата, до пло-
щад Конкорд, където се издига величествен египет-
ски обелиск от храма на Рамзес II в Луксор.  Нощувка 
в Париж.

д
е

н4  Париж
Закуска. Посещение на Лувъра сред чиито ше-

дьоври са: Мона Лиза, Венера Милоска, Богинята на 
победата Нике. Вместо Лувъра, е възможно посеще-
ние на музея на импресионистите Дорсе. По желание 
време за шопинг в банковото “Сити” на Париж – квар-
тал Дефанс. Нощувка.

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 260 лв.;
 » артистична вечеря в бистро в Монмартър -  

27 евро.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 95 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 4  ......................................... 999 лв.
 МАЙ 3  ......................................... 1049 лв.
 ЮНИ 12  ......................................... 999 лв.
 СЕПТЕМВРИ 4, 17, 21  ......................................... 999 лв.
 ОКТОМВРИ 9  ......................................... 999 лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.

д
е

н5 Париж – София
Закуска. Трансфер до летище. Полет Париж – 

София. Пристигане на летище София. 

це НА ТА ВключВА:

 » двупосочен самолетен билет София – Париж – Со-
фия;

 » трансфери летище – хотел – летище

 » транспорт в Париж с автобус 3 *** (климатик, ви-
деосистема, минибар); 

 » 4 нощувки със закуски в хотел *** в Париж ; 
 » панорамна  обиколка  на  Париж с професионален 

местен екскурзовод;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводски услуги.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси – 103 евро, цената на летищните 
такси може да бъде променена;

 » разходка с корабче по Сена (12 евро), и посещение 
на Айфеловата кула (13,50 евро), при минимум 20 
туристи;

 » екскурзия до двореца „Версай” – (12 евро), при ми-
нимум 15 туристи; 

ПАРИЖ 
ГРАДЪТ НА МечТИТе 

ПАРИЖ
ВеРСАЙ

САМОлеТНА
ПРОГРАМА

5
д н И 995

ЦенИ ОТ

лева
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

Ф
Р

А
Н

Ц
И

Я
 И

 Ш
В

Е
Й

Ц
А

Р
И

Я

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1  София – загреб 
Отпътуване от София за Загреб в 8,00 ч от На-

ционалният стадион „Васил Левски”. Фотопауза пред 
катедралата на площад „Бан Йелачич”, с паметник на 
героя на Хърватия от края на 18 и началото на 19 век.  
Настаняване в района на Загреб. Нощувка.

д
е

н2  загреб – кортина Дампецо – Инсбрук 
Закуска. Отпътуване за Италия. Посещение на 

Кортина Дампецо, най-известният зимен, ски курорт 
на Италия. Разходка в курорта, насраждавайки се на 
отблясъците на слънцето в скалистите хребети на 
Алпите в златисто – червен цвят, „Россо – доро”. 
Вечерта пристигане в Инсбрук, Австрия. Нощувка в 
района на Инсбрук.

д
е

н3 Инсбрук – цюрих – базел
Закуска. Отпътуване за Лихтенщайн. Почивка 

и фотопауза в Вадуц, столицата на държавата джу-
дже, Лихтенщайн. Посещение на Цюрих – най-големи-
ят град в Швейцария, символ на свободната мисъл и 
международен финансов център. Туристическа про-
грама в Цюрих: пешеходна разходка по „Банхофщра-
се“ – „витрината на Европа”, основна търговска ар-
терия на града с елегантни магазини, скъпи бутици 
и банки от световна величина; парка „Линденхоф“ – 
оазис на спокойствието в сърцето на стария град, 
където се намират останките на стара крепост от 
римско време; църквите „Фраумюнстер“ и „Гросмюн-
стер“ – завръщане във времето на Реформацията на 
Мартин Лутер. Отпътуване за Базел, разположен на 
бреговете на Рейн, на границата между Швейцария, 
Франция и Германия. Посещение на катедралата с 
гроба на Еразъм Ротердамски. Настаняване в хотел 
в района на Мюлуз. Нощувка.

д
е

н4 Мюлуз – Париж
Закуска. Отпътуване за Париж. Посещение на 

дворецът Во ле Виконт в околностите на Фонтенбло, 
дворец равен на дворецът във Версай, собственост 
на Никола Фуке, министър на финансите и най – бога-
тият човек във Франция, когато краля слънце идва на 
власт. По възможност посещение на старият дворец 
на крал Франсоа I във Фонтенбло. Настаняване и но-
щувка в Париж.

д
е

н5 Париж
Закуска. Панорамна обиколка на Париж. Освен 

красивите сгради в стил Бел Епок, Париж впечатля-
ва и с оригиналните модерни сгради:  Библиотеката 
Франсоа Митеран, Спортната зала Берси,  Новата 
Опера на площада на Бастилията, голямата арка и 
модерния квартал Дефанс. Опера Гарние, Мадлената, 
Триумфалната Арка, строена в чест на победите на 
Наполеон, Монументалния комплекс Инвалиди, Моста 
Александър III, Сорбоната, Пантеона, Люксембургския 
дворец с красивите градини на Мария Медичи, Кате-
дралата Нотр Дам – Парижката Света Богородица, 
Лувъра сред чиито шедьоври са: Мона Лиза, Венера 
Милоска, Богинята на победата Нике. След обяд, раз-
ходка с корабче по Сена и посещение на Айфеловата 
кула. Нощувка в Париж.

д
е

н6 Париж  
Закуска. По желание екскурзия до Двореца Вер-

сай, строен за Луи XIV, краля Слънце и неговата свита 
от 30 000 благородници. Следобед посещение на  бо-
хемското сърце на Париж  – Монмартър и църквата 
Сакре Кьор, свещено място за парижани, площада на 
художниците, където са творили Салвадор Дали, Пи-
касо, Ван Гог, Дега. Уютните кафенета и бистра на 
Монмартър са място за закуска по френски – капучи-
но с топъл кроасан. 
Вечерта – разходка по прочутото авеню „Шанз Ели-
зе”, от където е минавал пътя на кралицата, до пло-
щад Конкорд, където се издига величествен египет-
ски обелиск от храма на Рамзес II в Луксор.  Нощувка 
в Париж.

д
е

н7 замъците по лоара – Амбоа 
Закуска. Отпътуване по долината на Лоара. 

Посещение на Шамбор – този ренесансов замък се 
смята за най-красивия от 35-те замъка по долината 
на кралската река Лоара . Спираловидната стълба, 
която води до кралските покои е по проект на Леонар-
до Да Винчи. Можем само да си представим пищните 
балове провеждани тук  и ловните излети в гората 
до замъка.
Разглеждане на Блоа – замък, свързан с имената на 
редица френски крале и кралици, а също и с историче-
ското посещение на Жана Д”Арк  и  зловещото убий-
ство на херцог  Дьо Гиз.
Шенонсо, известен като “Замъкът на шестте жени”, 
построен над река Шер, най-романтичният замък по 
долината на Лоара. По желание, дегустация на вина 
и възможност за шопинг в Амбоа. Настаняване и но-
щувка в района на Тур. По желание вечерна разходка 
в Тур, където нощният живот кипи по бреговете на 
Лоара.

д
е

н8 Тур – лион – Гренобъл  
Закуска. Фотопауза пред катедралата на 

Тур, изградена в средните векове в стил пламтя-
ща готика. Отпътуване за Лион. Разходка в Лион 
–  централния площад Белкур със статуята на краля 
слънце, църквата Нотр Дам на хълма Фурвиер, откъ-
дето се разкрива удивителна гледка. Площада пред 
кметството с фонтана на Бертолди – скулптора на 
Статуята на Свободата в Ню Йорк. Отпътуване за 
Гренобъл. Настаняване и нощувка в Гренобъл. 

д
е

н9 Гренобъл  – Торино – лаго ди Гарда  
Закуска. Кратка разходка в Гренобъл, олимпий-

ската столица на Франция. Посещение на катедра-
лата Нотр Дам в готически стил. Отпътуване за 
Италия. Пешеходна разходка в Торино, столицата 
на Савойското херцогство –  Моле Антонелиана, пи-
аца Сан Джовани, Палатинската порта, Торинската 
Катедрала „Св.Йоан Кръстител” (тук се съхранява 
част от плащеницата на Исус Христос), пиаца Кас-
тело, палацо Реале, театър Регио, палацо Кариняно 
и пиаца Сан Карло. Отпътуване за Лаго ди Гарда. Нас-
таняване в района на Лаго ди Гарда. Нощувка.

д
е

н10 лаго ди Гарда – Сирмионе – любляна 
Закуска. Разходка по бреговете на Лаго ди 

Гарда. Посещение на курорта Сирмионе, най – ари-
стократичният и приказен курорт на Лаго ди гарда. 
Виргилий и много други поети са се надпреварвали 
да възпяват тази прозрачност, придобиваща според 
тях винаги омайващи сапфирени и кобалтови отте-
нъци, сякаш попила неповторимото лазурно синьо на 

небосвода и всичко това на фона на величествените 
Алпи. В Сирмионе се намират „Термите на Катулий”, 
любимата вила на Мария Калас и „Плажът на блондин-
ките“. Отпътуване за Любляна. Туристическа програ-
ма в Любляна, покрай бароковите сгради и под укре-
пленията на старинния замък на хълма, кметството, 
катедралата и Тримостието  на архитекта Йоже 
Плечник. Настаняване и нощувка в района на Любляна.

д
е

н11  любляна – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристига-

не в София късно вечерта. 

це НА ТА ВключВА:

 »  транспорт с автобус 3 *** (климатик, видеосистема, 
минибар), 

 »  1 нощувка със закуски в хотел *** в района на Загреб;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Инс-

брук;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Мюлуз;
 »  3  нощувки със закуски в хотел **/*** в района на Па-

риж;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в Тур;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Грено-

бъл;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в района на езеро-

то Лаго ди Гарда;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Любля-

на;
 »  застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » разходка с корабче по Сена (12 евро), и посещение 
на Айфеловата кула (13,50 евро), при минимум 20 
туристи;

 » екскурзия до двореца „Версай” – (12 евро), при ми-
нимум 15 туристи; 

 » входна такса за Фонтенбло ( 15 евро), входна такса 
за Во ле Виконт – Фонтенбло ( 15 евро);

 » замъка Шамбор (9 евро), Блоа (10 евро), Шенонсо (10 
евро);

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единчна стая 260 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 11 г., настанени на допълнително легло в 
стаята на двамата родители: 95 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 30  ......................................... 1099 лв.
 ЮНИ 9  ......................................... 1099 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  ......................................... 1099 лв.
 ОКТОМВРИ 6  ......................................... 1099 лв.

11
д н И 1099

ЦенИ ОТ

лева

ПАРИЖ – зАМЪцИТе ПО лОАРА
И езеРАТА НА ШВеЙцАРИЯ

цюРИХ
бАзел
ФОНТеНблО
ТУР
лИОН

ГРеНОбЪл
ТОРИНО
СИРМИОНе 
люблЯНА
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

САМОлеТНА
ПРОГРАМА

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1  София – Париж
Полет София – Париж. Трансфер до хотела. 

Настаняване. Нощувка.

д
е

н2  Париж
Закуска. Панорамна обиколка на Париж. Освен 

красивите сгради в стил Бел Епок, Париж впечатля-
ва и с оригиналните модерни сгради:  Библиотеката 
Франсоа Митеран, Спортната зала Берси,  Новата 
Опера на площада на Бастилията, голямата арка и 
модерния квартал Дефанс. Опера Гарние, Мадлената, 
Триумфалната Арка, строена в чест на победите на 
Наполеон, Монументалния комплекс Инвалиди, Моста 
Александър III, Сорбоната, Пантеона, Люксембургския 
дворец с красивите градини на Мария Медичи, Кате-
дралата Нотр Дам – Парижката Света Богородица, 
Лувъра сред чиито шедьоври са: Мона Лиза, Венера 
Милоска, Богинята на победата Нике. След обяд, раз-
ходка с корабче по Сена и посещение на Айфеловата 
кула. Нощувка в Париж.

д
е

н3 Париж
Закуска. По желание екскурзия до Двореца Вер-

сай, строен за Луи XIV, краля Слънце и неговата свита 
от 30 000 благородници. Следобед посещение на  бо-
хемското сърце на Париж  – Монмартър и църквата 
Сакре Кьор, свещено място за парижани, площада на 
художниците, където са творили Салвадор Дали, Пи-
касо, Ван Гог, Дега. Уютните кафенета и бистра на 
Монмартър са място за закуска по френски – капучи-
но с топъл кроасан. 
Вечерта – разходка по прочутото авеню „Шанз Ели-
зе”, от където е минавал пътя на кралицата, до пло-
щад Конкорд, където се издига величествен египет-
ски обелиск от храма на Рамзес II в Луксор.  Нощувка 
в Париж.

д
е

н4 замъците по лоара – Амбоа
Закуска. Отпътуване по долината на Лоара. 

Посещение на Шамбор – този ренесансов замък се 
смята за най-красивия от 35-те замъка по долината 
на кралската река Лоара . Спираловидната стълба, 
която води до кралските покои е по проект на Леонар-
до Да Винчи. Можем само да си представим пищните 
балове провеждани тук  и ловните излети в гората 
до замъка.
Разглеждане на Блоа – замък, свързан с имената на 
редица френски крале и кралици, а също и с историче-
ското посещение на Жана Д”Арк  и  зловещото убий-
ство на херцог  Дьо Гиз.
Шенонсо, известен като “Замъкът на шестте жени”, 
построен над река Шер, най-романтичният замък по 

долината на Лоара. По желание, дегустация на вина 
и възможност за шопинг в Амбоа. Настаняване и но-
щувка в района на Тур. По желание вечерна разходка 
в Тур, където нощният живот кипи по бреговете на 
Лоара.

д
е

н5 Тур – лион – Гренобъл
Закуска. Фотопауза пред катедралата на 

Тур, изградена в средните векове в стил пламтя-
ща готика. Отпътуване за Лион. Разходка в Лион 
–  централния площад Белкур със статуята на краля 
слънце, църквата Нотр Дам на хълма Фурвиер, откъ-
дето се разкрива удивителна гледка. Площада пред 
кметството с фонтана на Бертолди – скулптора на 
Статуята на Свободата в Ню Йорк. Отпътуване за 
Гренобъл. Настаняване и нощувка в Гренобъл. 

д
е

н6 Гренобъл  – Торино – лаго ди Гарда   
Закуска. Кратка разходка в Гренобъл, олимпий-

ската столица на Франция. Посещение на катедра-
лата Нотр Дам в готически стил. Отпътуване за 
Италия. Пешеходна разходка в Торино, столицата 
на Савойското херцогство –  Моле Антонелиана, пи-
аца Сан Джовани, Палатинската порта, Торинската 
Катедрала „Св.Йоан Кръстител” (тук се съхранява 
част от плащеницата на Исус Христос), пиаца Кас-
тело, палацо Реале, театър Регио, палацо Кариняно 
и пиаца Сан Карло. Отпътуване за Лаго ди Гарда. Нас-
таняване в района на Лаго ди Гарда. Нощувка. 

д
е

н7 лаго ди Гарда – Сирмионе – любляна 
Закуска. Разходка по бреговете на Лаго ди 

Гарда. Посещение на курорта Сирмионе, най – ари-
стократичният и приказен курорт на Лаго ди гарда. 
Виргилий и много други поети са се надпреварвали 
да възпяват тази прозрачност, придобиваща според 
тях винаги омайващи сапфирени и кобалтови отте-
нъци, сякаш попила неповторимото лазурно синьо на 
небосвода и всичко това на фона на величествените 
Алпи. В Сирмионе се намират „Термите на Катулий”, 
любимата вила на Мария Калас и „Плажът на блондин-
ките“. Отпътуване за Любляна. Туристическа програ-
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ма в Любляна, покрай бароковите сгради и под укре-
пленията на старинния замък на хълма, кметството, 
катедралата и Тримостието  на архитекта Йоже 
Плечник. Настаняване и нощувка в района на Любляна.

д
е

н8  любляна – София
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София късно вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 » самолетен билет София - Париж - София;
 » транспорт с автобус 3 *** (климатик, видеосисте-

ма, минибар), 
 » 3  нощувки със закуски в хотел **/*** в района на 

Париж;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Тур;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Гре-

нобъл;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на езе-

рото Лаго ди Гарда;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Лю-

бляна;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищтни такси - 103 евро;
 » разходка с корабче по Сена (12 евро), и посещение 

на Айфеловата кула (13,50 евро), при минимум 20 
туристи;

 » екскурзия до двореца „Версай” – (12 евро), при ми-
нимум 15 туристи; 

 » входна такса за Фонтенбло ( 15 евро), входна такса 
за Во ле Виконт – Фонтенбло ( 15 евро);

 » замъка Шамбор (9 евро), Блоа (10 евро), Шенонсо (10 
евро);

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 260 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » до 11 г., настанени на допълнително легло в стая-
та на двамата родители: 95 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 4  ......................................... 1099 лв.
 МАЙ 3  ......................................... 1099 лв.
 ЮНИ 12  ......................................... 1099 лв.
 СЕПТЕМВРИ 4, 21  ......................................... 1099 лв.
 ОКТОМВРИ 9  ......................................... 1099 лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.
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ПАРИЖ – зАМЪцИТе ПО лОАРА  
И езеРАТА НА ШВеЙцАРИЯ

зАМЪцИТе ПО 
лОАРА, лИОН 

ГРеНОбЪл 

ТОРИНО
СИРМИОНе 

люблЯНА
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Париж
Полет София – Париж. Трансфер до хотел в 

Орлеан. Настаняване. Пешеходна разходка: Катедра-
лата Св.Кръст и къщата на Жана Д”Арк. Нощувка в 
Орлеан.

д
е

н2  Париж – eкскурзия по долината на лоара 
– Рен

Закуска. Екскурзия по долината на Лоара – посещение 
на замъците по Лоара – любов, вино и жени:  Шамбор, 
ренесансовата кралска резиденция  и Блоа – любими-
ят замък на Катерина Медичи, Шенонсо – известен 
като “Замъкът на шестте жени”. Нощувка в столи-
цата на Бретан –  Рен.

д
е

н3  Сен Мало – Мон Сен Мишел
Закуска. Разходка в Сен Мало – живописно 

бретaнско градче,  голямо корсарско пристанище в 
миналото, превърнато в отбранителна крепост. Тук 
са родени най-известният корсар – Робер Сюркуф и 
основоположника на романтизма във Франция – Фран-
соа Шатобриян.
Посещение на абатството Мон Сен Мишел, уникално 
с това, че по време на прилив се превръща в остров.  
Величие, мистичност и красота струят в неповтори-
ма хармония от ансамбъла на Манастира, Катедра-
лата, Църквата, Параклиса и Наблюдателните кули, 
накацали едно над друго върху малка скала в океана.  
Нощувка в Руан.

д
е

н4  Руан
Закуска.  Туристическа програма в  Руан – кръс-

тен на викинга Ролон, станал първият херцог на Нор-
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 » трансфери летище – хотел – летище
 » транспорт в Париж с автобус 3 *** (климатик, ви-

деосистема, минибар); 
 » 3 нощувки със закуски в хотел *** в Париж; 
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** Орлеан;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Рен;
 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Руан;
 » туристическа програма в Париж: Айфеловата 

кула, корабче по Сена, Монмартър;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводски услуги.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси 95 евро, цената на летищните 
такси може да бъде променена;

 » разходка с корабче по Сена (12 евро), и посещение 
на Айфеловата кула (13,50 евро), при минимум 20 
туристи;

 » входната такса за дворците;
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 260 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » до 11 г., настанени на допълнително легло в стая-
та на двамата родители: 95 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 4  ......................................... 1193 лв.
 МАЙ 3  ......................................... 1193 лв.
 ЮНИ 12  ......................................... 1193 лв.
 СЕПТЕМВРИ 4, 21  ......................................... 1193 лв.
 ОКТОМВРИ 9  ......................................... 1193 лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.
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мандия, Руан е съхранил историческите си квартали 
със средновековни улички и старинни живописни къщи. 
Пешеходна разходка: Съдебната палата, Катедра-
лата Notre Dame, пресъздадена от Клод Моне в 36 
картини. В Руан е и “Улицата на Часовниковата кула” 
– първата пешеходна зона във Франция и Старият 
пазар. Отпътуване за Париж. Настаняване в хотел. 
Свободно време в града на мечтите. Нощувка в Па-
риж.

д
е

н5  Париж
Закуска. Туристическа програма в Париж – посе-

щение на Айфеловата кула, безспорен архитектурен 
символ на Париж и разходка с корабче по Сена -“люлка-
та на Париж”. По желание разходка по “Шан- з- Елизе” 
– витрината на Париж. Свободно време. Нощувка в 
Париж.

д
е

н6  Париж
Закуска. Туристическа програма в Париж. Раз-

ходка в квартала на художниците – Монмартър, 
където са рисували Пабло Пикасо, Ван Гог, Салвадор 
Дали… Кафетата на Монмартър са като колаж от 
цветни картини – неповторимата атмосфера се 
допълва от уханието на кроасани и ароматно кафе. 
Нощувка в Париж.

д
е

н7  Париж – София
Закуска. Трансфер до летището. Полет Париж 

– София.

це НА ТА ВключВА:

 » двупосочен самолетен билет София – Париж – Со-
фия;

ПАРИЖ, НОРМАНДИЯ И 
зАМЪцИТе ПО лОАРА 

ПАРИЖ  
зАМЪцИТе
ПО лОАРА
РеН 

СеН МАлО
МОН СеН МИШел
РУАН 
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кОСМОПОлИТНИЯТ лОНДОНлОНДОН
ОкСФОРД
УИНДзОР

СТРАТФОРД  
НА еЙВЪН

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 Полет София – лондон
Пристигане сутринта. Панорамна обиколка: 

Лондонското сити – бизнес сърцето на Лондон, све-
товен банков и финансов център, катедралата Сей-
нт Пол, окото на Лондон, Парламента на Темза, Биг 
Бен и Уестминстърското абатство, където са по-
гребани великите мъже на Великобритания и където 
са коронясвани английските крале, Даунинг стрийт 
10 – седалище и работен офис на Министър – пред-
седателя на Обединеното кралство, конната стража 
пред Уайтхол, Адмиралтейството, площад Трафал-
гар с колоната на адмирал Нелсън, Пикадили съркас, 
Ройал Алберт Хол. Почивка в Хайд парк и градините 
на двореца Кенсингтън. По желание посещение на 
двореца, резиденция на покойната принцеса Даяна 
или свободно време в парка. Нощувка в Лондон. Нас-
таняване. Нощувка.

д
е

н2 лондон
Закуска. Туристическа програма в Лондон – по-

сещение на Лондонският Тауар, крепостта на града, 
построена от Вилхелм Завоевателя през 1078 г., на 
мястото където, през 1 век от новата ера е основан 
древният Лондиниум и където днес се съхраняват съ-
кровищата на английската корона. Свободно време за 
посещение на Бритиш музеум, богатството на музея 
e огромно и съдържа артефакти от всички епохи и 
култури. По желание, посещение на двореца Бъкингам, 
кралски дворец, от встъпването на власт на кралица 
Виктория през 1873 и основен офис на кралица Елиза-
бет Втора. Свобовно време. Нощувка в Лондон. 

д
е

н3  лондон
Закуска. Свободно време за посещения на музеи, 

дворци, художествени галерии и програма по желание. 
Нощувка.

д
е

н4  Оксфорд - Стратфорд на ейвън
Закуска. Посещение на университетския цен-

тър в Оксфорд. Университетът на града е най-ста-
рият във Великобритания, основан през 1167 г. Днес 
той е най-уважаваното и считано за едно от най-до-
брите британски висши училища, особено в историче-
ските и политическите науки. Пешеходна разходка в 
старият град с 39-те колежа на университета. В най-
старият от тях, Крист колидж, са снимани сцените 
на филма за Хари Потър. Посещение на Стратфорд 

Евро при минимум 20 туристи;
 » входните такси за Лондонският Тауар – 17.50 

GBР; родната къща на Шекспир – 17.50 GBР, дворе-
ца Уиндзор – 15.50 GBР, двореца Бъкингам – 15.50 
GBР, двореца Кенсингтън – 12.50 GBР, London Eye – 
18.90 GBР.; 

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 240 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » до 11 г., настанени на допълнително легло в стая-
та на двамата родители: 95 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 4  ......................................... 1199 лв.
 МАЙ 3  ......................................... 1199 лв.
 ЮНИ 12  ......................................... 1163 лв.
 СЕПТЕМВРИ 4, 21  ......................................... 1163 лв.
 ОКТОМВРИ 9  ......................................... 1163 лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.

на Ейвън – родната къща на Шекспир и гробът му в 
църквата Сейнт Мери дъ Върджин в романтичното и 
живописно градче. Нощувка в Лондон.

д
е

н5  Уиндзор
Закуска. Освобождаване на хотела. Отпъту-

ване за двореца Уиндзор. Посещение на двореца на 
брега на Темза с безценни колекции от произведения 
на изкуството и подаръци на кралското семейство. 
Отпътуване за летище.  Полет Лондон – София.

це НА ТА ВключВА:

 » 4 нощувки със закуски в хотел *** в Лондон;
 » двупосочен самолетен билет София – Лондон – Со-

фия;
 » транспорт с автобус 3 *** (климатик, видеосисте-

ма, минибар); 
 » панорамна обиколка на Лондон и екскурзия до Уин-

дзор;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”
 » екскурзоводски услуги на български език през цяло-

то пътуване;

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси – 110 евро, цената може да бъде 
променена;

 » екскурзия до Стратфорд на Ейвън и Оксфорд – 40 
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1  София – лондон- ливърпул – честър 
Полет София – Лондон. Пoсрещане на летище-

то.Отпътуване за Ливърпул. Туристическа програма 
в Ливърпул – името му предизвиква асоциации с Вели-
ка морска сила, с преобръщащите света на музиката 
Beatles, с имената на футболни отбори от Висшата 
лига и забележителна архитектура. Интерес пред-
ставляват: Монумента на Птицата на Ливърпул 
– символ на града, Катедралата, Сградата на пара-
ходството. 
 Продължаваме към Честър – бягство от обикновено-
то, град гордеещ се с богатата си история и изклю-
чително наследство. Улиците и сградите на Стария 
град впечатляват с автентичността си, от особен 
интерес е Честърската  Катедрала, в сърцето на 
града.  Нощувка.

д
е

н2  Дъблин
Закуска. Рано сутринта отпътуване за Ирлан-

дия – ‘Родината на дъгата”, страната на бурните ве-
селби, на ирландската музика и традиционния рил, на 
гостоприемните ирландци, готови винаги да разка-

жат някоя местна легенда... Пристигане в столица-
та на Ирландия – Дъблин, родно място на прочутите 
писатели Оскар Уайлд и Джордж  Бърнард Шоу, Самуел 
Бекет и Джеймс Джойс.
Туристическа програма в Дъблин: Библиотеката Чес-
тър Бийти – съхраняваща безценни средновековни 
ръкописи, Manson’s House – Кметството, Парламен-
та, Катедралата, Арката на Мускетаря. Настанява-
не в хотел. 
Възможност за организирана вечеря в традиционен 
Ирландски пъб – опитайте Ирландски пай с месо. Но-
щувка.

д
е

н3 Дъблин
Закуска. Разходка по ул. „О’Конъл” – оживения 

център на Дъблин. Предлагаме Ви уникален тур „ По 
стъпките на Джеймс Джойс” – разкриващ едни от 
най-вълнуващите монументи и традиционни пъбове, 
посещавани от писателя. Посещение на прочутата 
пивоварна “Guiness”, където ще опитате и прослову-
тото тъмно пиво. Следобед посещение на Старата 
дестилерия на ирландското уиски “Jameson”. Нощувка 
в Дъблин.

д
е

н4 белфаст – Шотландия – Глазгоу
Закуска. Посещение на Белфаст, възпят и от 

легендараната група Boney M. В Белфаст интерес 
представляват  Кралския университет и Замъка, 
Кралският салон на ликьора.
Отпътуване за Шотландия – земята на гайдите, 
шотландското каре и уискито.  Кратко пътуване 
с ферибот до Глазгоу – столицата и най-голeмият 
град на Шотландия, разположен на бреговете на река 
Клайд . Нощувка в Глазгоу.

д
е

н5 Глазгоу – единбург
Закуска. Посещение на Катедралата Свети 

Мънгоу, площад Джордж скуеър, кметството Сити 
Чембърс и пешеходната зона с пъбове и ресторанти. 
В Глазгоу са двата най-известни футболни клуба на 
Шотландия – Селтик и Глазгоу Рейнджърс.
Отпътуване за Единбург – родният град на Артър 
Конан Дойл и Робърт Луй Стивънсън. Посещение на 
замъка Единбург и двореца Холи роуд хаус – офици-
ална резиденция на кралската фамилия. Посещение 
на „Скоч уиски херитейдж сентър” и запознаване с 
процеса на дестилиране на известното шотландско 
уиски. Нощувка в Глазгоу. 

д
е

н6 Оксфорд – лондон  
 Закуска. Отпътуване за Оксфорд. Пешеходна 

разходка в стария университетски град с 39 коле-
жа. В най-стария от тях, Крист колидж, са снимани 
сцените на филма за Хари Потър.  Продължаваме за 

Лондон  – пулсиращият център на Британското са-
мочувствие, град на възможностите и предизвика-
телствата, където консервативното и модерното 
живеят в хармония. Нощувка в Лондон.

д
е

н7 лондон 
Закуска. Туристическа програма в Лондон – не-

обикновена смесица от първия и третия свят, от 
лъскави небостъргачи в Ситито до червени фенери 
в Сохо, от „родината на театъра” West End до Bond 
Street – синоним на изисканост и елегантност. Посе-
щение на Катедралата Сейнт Пол (10 GBP), Уестмин-
стърското абатство, Биг Бен, Tower Bridge, London 
Eye (16 GBP).
Свободно време в Лондон. Нощувка.

д
е

н8 лондон – София 
Закуска. Трансфер до летище Хийтроу. Полет 

Лондон – София.

це НА ТА ВключВА:

 » двупосочен самолетен билет София – Лондон – Со-
фия;

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 1 нощувка със закуска в хотел *** в Честър;
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Дъблин;
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Глазгоу;
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Лондон;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводски услуги.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищните такси – 112 евро, (цената на летищни-
те такси може да бъде променена);

 » входната такса за дворците; 
 » входна такса пивоварна Guiness – 15 евро;
 » входна такса за Старата дестилерия на ирланд-

ското уиски “Jameson” – 15 евро;
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 360 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » до 11 г., настанени на допълнително легло в стая-
та на двамата родители: 150 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 30  .........................................1599 лв.
 ЮНИ 9  .........................................1599 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  .........................................1599 лв.
 ОКТОМВРИ 6  .........................................1599 лв.

ПЪТЯТ НА УИСкИТО – 
ШОТлАНДИЯ И ИРлАНДИЯ

лОНДОН
ДЪблИН
белФАСТ

ГлАзГОУ
еДИНбУРГ
ОкСФОРД
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – брюксел
Полет София – Брюксел на България Еър. Наста-

няване. Пешеходна разходка в Брюксел: „Гранд плас” 
– най-известният площад, архитектурен шедьовър, 
наречен от Жан Кокто “Най-големият театрален де-
кор в света”, с най – красивото Кметство в Европа, 
гилдиите на занаятите, статуята на Манекен Пис 
– символ на Брюксел; галерията „Сен Юбер“ – по про-
дължение на галерията са разположени магазини, те-
атри, ресторанти; По желание организирана вечеря в 
традиционен белгийски ресторант. Нощувка.

д
е

н2  брюксел – Антверпен 
Закуска. Туристическа програма в Брюксел – 

„Гранд плас” – най-известният площад, архитекту-
рен шедьовър, наречен от Жан Кокто “Най-големият 
театрален декор в света” с известното Кметство, 
гилдиите на занаятите, статуята на Манекен Пис 
– символ на Брюксел; галерията „Сен Юбер“ с най-до-
брите ресторанти и кулинарни магазини; катедрала-
та „Св. Михаил“; световноизвестния Атомиум; крал-
ския дворец; парка на Брюксел с Двореца на нациите; 
Съдебната палата.
Полудневна екскурзия до Антверпен, известен като 
“световна столица на диамантите”. Разходка в Ан-
тверпен – перлата на Фландрия: Катедралата Нотр 
Дам с шедьоври на фламандската живопис и ориги-
нали на Рубенс, родната къща на великият художник. 
Фото-пауза при кейовете на река Шелде, къщите на 
Гилдиите и  площада пред Кметството. Разходка по 
главната пешеходна улица “Меир”. Нощувка в Брюк-
сел.

д
е

н3  брюксел –  брюж – лондон 
Закуска. Отпътуване за Лондон. Кратка раз-

ходка в Брюж, белгийската Венеция, впечатляващ 
със своя романтизъм и запазена средновековна архи-
тектура. Градът привлича с многобройните си слад-
карнички и пивоварни, където се продават току що 
приготвен шоколад и прясна бира. Преминаване през 
тунела под Ламанша. Настаняване в хотел в Лондон. 
Нощувка.

д
е

н4 лондон 
Закуска.  Панорамна обиколка на Лондон: бизнес 

сърцето на Лондон – Лондонското сити с катедрала-
та Сейнт Пол – най – голямата протестантска църк-
ва в света, Уестминстърското абатство, къдета са 
погребани великите мъже на Англия и където са коро-
нясвани английските крале, конната стража, Даунинг 
стрийт, площад Трафалгар с колоната на адмирал 

д
е

н8 Париж-София
Закуска. 8.00 ч. – трансфер до летище Шарл де 

Гол. Отпътуване за София с полет на България Еър в 
11.40 ч. Пристигане на летище София 15.30 ч.

це НА ТА ВключВА:

 » самолетни билети София-Амстердам и Париж-Со-
фия;

 » трансфери летище-хотел-летище;
 » транспорт с автобус 3 *** (климатик, видеосисте-

ма, минибар),
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Брюксел;  
 » 3 нощувки със закуски в хотел *** в Лондон;  
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Париж;  
 » oписаната туристическа програма;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » eкскурзоводски услуги.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси – 110 евро, цената може да бъде 
променена;

 » разходка с корабче по Сена (12 евро), и посещение 
на Айфеловата кула (13,50 евро), при минимум 20 
туристи;

 » организирана вечеря в традиционен белгийски рес-
торант – 20 евро на турист;

 » организирана екскурзия до Стратфорд на Ейвън и 
замъка Уоруик – 30 евро на турист при минимум 
20 туристи;

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 360 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » до 11 г., настанени на допълнително легло в стая-
та на двамата родители: 150 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 30  ......................................... 1599 лв.
 ЮНИ 9  ......................................... 1599 лв.
 ЮЛИ 6  ......................................... 1599 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  ......................................... 1599 лв.
 ОКТОМВРИ 6, 27  ......................................... 1599 лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.

Нелсън площад Пикадили и Хайд парк с дворецът Кеин-
сингтън. По желание – посещение на Бритиш музеум, 
богатството на музея съдържа всички епохи и култу-
ри. По желание посещение на двореца Кенсингтън, къ-
дето живееше принцеса Даяна, Тауар – крепостта на 
града, построена от Вилхелм Завоевателя или дворе-
ца Бъкингам – работното масто на кралица Елизабет 
Втора. Свободно време. Нощувка в Лондон.

д
е

н5  лондон 
Закуска. Отпътуване на еднодневна екскурзия 

– Стратфорд на Ейвън и замъка Уоруик. Посещение 
на родната къща на Шекспир и гробът му в църква-
та Сейнт Мери дъ Върджин в романтичното градче 
Стратфорд. Посещение на замъка Уоруик, свидетел 
на средновековните борби за английският престол, 
между привържениците на бялата и червената роза. 
Посещение на кулите на замъка и подземието с фигу-
ри на мадам Тюсо, разказващи истории от миналото. 
Нощувка в Лондон.

д
е

н6 лондон  
Закуска. Отпътуване за двореца Уиндзор, къде-

то от поколения живее кралското семейство. Посе-
щение на двореца на брега на река Темза, с безценни 
произведения на изкуството, по голямата част от 
които, са подаръци за английската корона. Отпъту-
ване за Франция. Настаняване и нощувка в Париж.

д
е

н7  Париж 
Панорамна обиколка на Париж с автобус – Па-

рижката „Света Богородица“ – шедьовър на готиче-
ската архитектура; Латинския квартал; Сорбоната 
– основан през 1253 г. като колеж по теология; Пан-
теона, дом на „великите хора от епохата на френска-
та революция“ като Виктор Юго, Емил Зола, Волтер и 
Жан-Жак Русо; Дома на Инвалидите, от Луи XIV, краля 
Слънце;  Люксембургската градина; площад „Конкорд“, 
където са обезглавени кралят Луи XVI, съпругата му  
Мария Антоанета; Мадлената; Гранд Опера, проек-
тирана през 1860 г. от Шарл Гарние, площад Вандом,  
с колоната, изградена от каменно ядро, върху което 
спираловидно е излят бронзът на 1250 оръдия, пле-
нени от Наполеон в битката при Аустерлиц; хотел 
„Риц“; булевард „Шан-з-Елизе“, Триумфалната арка 
построена през 1806 г. в чест на военните победи на 
Наполеон; авенюто на милиардерите „Фош“, площад 
Трокадеро и Айфеловата кула. 
По желание, разходка с панорамно корабче по Сена и 
изкачване на Айфеловата кула. Възможност за инди-
видуално посещение на Лувъра – най-големия музей на 
изкуствата в Европа, съхраняващ „Мона Лиза“ на Ле-
онардо да Винчи и много други шедьоври на изкуство-
то или музея на импресионистите „Дорсе”. Свободно 
време. Нощувка.

САМОлеТНА
ПРОГРАМА
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ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – барселона
Полет от летище София за Барселона. Транс-

фер с комфортен автобус до хотела. Настаняване на 
Коста Брава. Вечеря. Нощувка.

д
е

н2 барселона
Закуска. Панорамна обиколка на Барселона: 

Градския парк с Парламента и зоологическата гради-
на; Триумфалната арка; площад “Колумб” с паметника 
на великия откривател; улицата на артистите “Рам-
бла”; площад “Каталуния” – сърцето на Барселона; 
две от най–известните къщи на модерниста Анто-
нио Гауди – “Каса Батийо” и “Каса Педрера”, парка 
“Гюел” – част от световното наследство на ЮНЕСКО; 
стадиона “Камп Ноу” – най-големият в Европа, кате-
дралата “Саграда Фамилия” – шедьовърът на архи-
текта Гауди; площад “Испания” с “танцуващите” 
фонтани; хълма “Монтжуик”; музейния архитекту-
рен резерват “Побле Еспаньол”; Националния дворец 
– днес Музей на каталунското изкуство, “Олимпий-
ския пръстен” със съоръжения, построени в чест на 
Олимпийските игри през 1992 г.; Олимпийското град-
че с пристанището; двете най-високи сгради в Бар-
селона и Барселонета – плажа на града; крайбрежния 
булевард и Маремагнум – центърът на забавленията 
и свободното време. Пешеходна разходка по “Рамбла” 
– най-оживената улица на града. Свободно време в 
Готическия квартал – старата част от Барселона 
с криволичещи тесни улички и средновековни сгради. 
Тук се издигат “Св. Еулалия” –катедралата на града, 
Кметството и Хенералитата ( Правителството на 
Каталуния). Вечеря. Нощувка.

д
е

н3  барселона 
Закуска. Свободно време в Барселона за ин-

дивидуално посещение на Музея на испанското село 
“Побле Еспаньол”, Музеят на каталунското изкуство 
със забележителната романска колекция, фондация-
та “Хуан Миро”- една от най-вълнуващите експози-
ции на съвременно изкуство, “Каса Педрера” – изклю-
чителен проект на Гауди от началото на 20 в., Музея 
на Пикасо – най-посещаваният в града, акцентиращ 
върху “синия” и “розовия” период на твореца. Посе-
щение на Аквариума на Барселона – най-големият 
в Европа, морският свят е представен в почти ес-
тествена среда, акули, скатове, морени и много други 
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д
е

н6  барселона – София 
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане 

в София вечерта. 

це НА ТА ВключВА:

 » двупосочен самолетен билет София – Барселона – 
София;

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 5 нощувки със закуски и вечери в хотел **** на 
Коста Брава;

 » панорамна обиколка на Барселона;
 » екскурзия до манастира Монсерат;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси – 120 евро,  цената на летищни 
такси може да бъде променена;

 » театър-музей на Салвадор Дали във Фигерас (10 
eвро);

 » посещение на завод за качествени испански вина с 
дегустация – 12 евро на турист с възможност за 
закупуване на вино;

 » театър музей на Салвадор Дали във Фигерас – 10 
евро на турист;

 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 
прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 290 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 30  ........................................1189 лв.
 ЮНИ 9  ........................................1189 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  ........................................1189 лв.
 ОКТОМВРИ 6  ........................................1189 лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.

морски видове, плуващи около туристите. Посещение 
на зоологическата градина – най-богатата на видове 
в Европа. Вечеря. Нощувка.

д
е

н4 Mанастира Монсерат – винен тур
Закуска. Екскурзия до манастира Монсерат, 

разположен в приказно красива местност в планини-
те на Каталуния с известната фигура на Черната 
мадона. Изкачване до манастира със зъбчата желез-
ница. След посещението,  възможност за закупуване 
на сувенири и вкусотии от малкия колоритен пазар 
пред манастира. На връщане, по желание на цялата 
група – посещение на най-големия завод за вино в 
Каталуния, обиколка с влакче и дегустация на първо-
класни испански вина – доплащане 12 евро на турист. 
Вечеря. Нощувка.

д
е

н5  Жирона и Фигерас 
Закуска. Свободно време или по желание екскур-

зия до Жирона – културен център на едноименната 
провинция и Фигерас – родното място на сюрреали-
ста Салвадор Дали. Възможност за посещение на 
театъра – музей на Салвадор Дали. Вечеря. Нощувка.

И
С

П
А

Н
И

Я

бАРСелОНА – кАТАлУНСкА 
екзОТИкА

косТа БраВа
МонсераТ
ЖИрона
ФИГерас
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И
С

П
А

Н
И

Я

ГОРДОСТТА НА  
ИСПАНСкАТА кОРОНА

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Мадрид 
Отпътуване с полет от София 7,15 ч.  – прис-

тигане на летище Мадрид в 9,45 ч. Отпътуване за 
старата столица Толедо, където още откриваме сле-
дите на миналото величие. Разглеждане на катедра-
лата, църквата Санто Томе, Синагогата. Свободно 
време. Настаняване. Нощувка в Мадрид.

д
е

н2  Мадрид 
Закуска. Денят е посветен на Испанската сто-

лица, град, който не ни оставя да заспим. Туристи-
ческа  обиколка на Мадрид –  Портата на Слънцето 
– началото на всички пътища в Испания, Кралския 
дворец и Катедралата Алмудена, площад „Испания” , 
Кметството и Plaza Mayor, разказващи за величието 
на Католическите владетели… Фонтана на Нептун 
и Фонтана на богинята Сибела, Монумента на Сер-
вантес, на Дон Кихот и Санчо Панса. Свободно време 
за обяд – опитайте типичните „тапас” и сангрия. По 
желание посещение на Музея Прадо. Нощувка в Мад-
рид.

д
е

н3  Сарагоса 
Закуска. Отпътуване за Сарагоса. Туристиче-

ска обиколка на Сарагоса, столицата на областта 
Арагон, разположена в долината на река Ебро. Отпъ-
туване за Коста брава. Вечерта настаняване в райо-
на на Коста Брава. Вечеря. Нощувка.

д
е

н4 барселона – коста брава 
Закуска. Панорамна обиколка на Барселона: 

Градския парк с Парламента и зоологическата гради-
на; Триумфалната арка; площад Колумб с паметника 
на великия откривател; улицата на артистите Рам-
бла; площад Каталуния – сърцето на Барселона; две 
от най–известните къщи на модерниста Антонио 
Гауди – Каса Батийо и Каса Педрера, парка Гуел – част 

от световното наследство на ЮНЕСКО; стадиона 
“Камп Ноу” – най-големият в Европа, катедралата 
Саграда Фамилия – шедьовърът на архитекта Гауди; 
площад Испания с “танцуващите” фонтани; хълма 
Монтжуик; музейния архитектурен резерват Побле 
Еспаньол; Националния дворец – днес Музей на ка-
талунското изкуство, “Олимпийския пръстен” със 
съоръжения, построени в чест на Олимпийските игри 
през 1992 г.; Олимпийското градче с пристанището; 
двете най-високи сгради в Барселона и Барселонета – 
плажа на града; крайбрежния булевард и Маремагнум 
– центърът на забавленията и свободното време. 
Пешеходна разходка по Рамбла – най-оживената улица 
на града. Свободно време в Готическия квартал – ста-
рата част от Барселона с криволичещи тесни улички 
и средновековни сгради. Тук се издигат Св. Еулалия 

д
е

н9  Мадрид – София 
Закуска. Трансфер до летище Мадрид. Присти-

гане на летище София.

це НА ТА ВключВА:

 » двупосочен самолетен билет София – Мадрид – Со-
фия;

 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар);

 » 3 нощувки със закуски в хотел ***  в района на Мад-
рид; 

 » 3 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в райо-
на на Коста Брава, до Барселона;

 » 2 нощувки със закуски и вечери в хотел *** в райо-
на на Валенсия, коста Азар;

 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводски услуги.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси  – 103 евро (цената на летищните 
такси може да бъде променена);

 » посещение на Фламенко спектакъл (25 eвро);
 » входната такса за Океанографския музей във Ва-

ленсия (12 eвро);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 120 евро;
 » входната такса за Порт Авентура за организира-

ни групи: 29 евро за деца до 10 години и 36 евро за 
възрастни.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1, 30  .........................................1439 лв.
 ЮНИ 9  .........................................1399 лв. 
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  .........................................1439 лв.
 ОКТОМВРИ 6  .........................................1399 лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.

МАДРИД
ТОлеДО

САРАГОСА

бАРСелОНА
ВАлеНСИЯ

кАСТИлИЯ
кАТАлУНИЯ

АРАГОН

– катедралата на града, Кметството на Барселона 
и Хенералитета (Правителството на Каталуния). 
Вечеря. Нощувка.

д
е

н5  барселона – коста брава 
Закуска. Свободно време в Барселона за индиви-

дуално посещение на Музея на испанското село Побле 
Еспаньол, Музеят на каталунското изкуство, фонда-
цията “Хуан Миро” – подарък на художника към род-
ния му град и една от най-вълнуващите експозиции 
на съвременно изкуство, Аквариума – най-големият 
в Европа, Морския музей с многобройни корабни маке-
ти, карти и галери от 16 в., Каса Педрера – изключи-
телен проект на Гауди от началото на 20 в., Палау де 
ла Музика – образец на модернизма и предпочитана 
сцена за класически произведения, Музея на Пикасо 
– най-посещаваният в града, акцентиращ върху “си-
ния” и “розовия” период на твореца. Вечеря. Нощувка.

д
е

н6  Тарагона – Валенсия  
Закуска. Отпътуване за Тарагона. Кратка раз-

ходка и посещение на амфитеатъра на брега на мо-
рето. Един ден в чудния свят на Порт Авентура  – най 

големият увеселителен парк на Испания – скоростни 
влакчета, морски битки и много други атракции ще 
повдигнат адреналина Ви. За родителите, които не 
желаят да посетят парка, разходка и плаж в курорта 
Салоу. Късно след обяд отпътуване за Валенсия. Нас-
таняване. Вечеря. Нощувка.

д
е

н7  Валенсия 
Закуска. Пълен ден туристическа програма във 

Валенсия. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

д
е

н8  Сан лоренсо де ел ескориал 
Закуска. Отпътуване за градчето Сан Лоренсо 

де Ел Ескориал. Посещение на двореца и манастир Ел 
Ескориал, част от световното културно наследство 
на Юнеско. Отпътуване за Мадрид. Настаняване. Но-
щувка.
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КАСТИЛИЯ И АНДАЛУСИЯ

Цветовете на Испания – Кралският 

Мадрид и старата столица Толедо.

 Темпераментният  юг с потракването 

на кастанетите и пламенното фламен-

ко, с наследството на маврите и гран-

диозните катедрали на католическите 

владетели. 

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – Мадрид 
 Полет  София  – Мадрид. Отпътуване за ста-

рата столица Толедо, където още откриваме следи-
те на миналото величие. Градът е бил столица на Ис-
пания в периода на готическата епоха до 1560 година. 
Разглеждане на катедралата, църквата Санто Томе, 
Синагогата. Настаняване в хотел в Мадрид. Свобод-
но време. Нощувка.

д
е

н2 Мадрид  
Закуска. Денят е посветен на Испанската сто-

лица, „град, който не ни оставя да заспим”. Туристи-
ческа  обиколка на Мадрид –  Портата на Слънцето 
– началото на всички пътища в Испания, Кралския 
дворец и Катедралата Алмудена, площад „Испания” , 
Кметството и Plaza Mayor, разказващи за величието 
на Католическите владетели.
Казват, че „от Мадрид по-хубави са само небесата”. 
Свободно време за обяд – опитайте типичните „та-
пас” и сангрия  Продължаваме с Музея Прадо и Ме-
чето на Мадрид, с Фонтна на Нептун и Фонтана на 
богинята Cibeles, Монумента на Сервантес, на Дон 
Кихот и Санчо Панса.
Свободно време за разходка. Нощувка в Мадрид.

д
е

н3  Мадрид   –  Гранада – Хаен 
Закуска. Отпътуване за Андалусия. В Андала-

сия се намират Севиля с нейните бръснари, Гранада 
с мавърските принцеси. Тук тече мътният Гуадал-
кивир и като река се лее Херес. Андалусия е символ 
на испанската страст, на пламенното фламенко, 
тук е най-дълго лятото, най-топли нощите и без-
крайни фиестите! След обяд пристигане в Гранада 
– един от най-темпераментните испански градове, 
разположен в подножието на планината Сиера Нева-
да. Разглеждане на Хаен, сред зелените маслинени 
хълмове е съхранено значително историческо на-
следство. Разходка в Гранада – „Диадемата“ на ис-
лямския свят, разположена в подножието на Сиера 
Невада, Гранада ни отвежда в старинен мавърски 
свят, където легенди и романси – арабски и испан-
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природа, култура и наслади. Марбея е слънчевият лъч 
на Испания, огряващ милиони пътешественически 
сърца. Разходка в парк „Аудиторио де ла Конститу-
цион” в близост до морето и известен с открития си 
амфитеатър за 600 души. Нощувка в Малага.

д
е

н7  Малага – София 
Закуска. Свободно време в Малага. Трансфер до 

летището. Полет Малага – София.

це НА ТА ВключВА:

 » самолетeн билети София –  Мадрид,  Малага – Со-
фия;

 » трансфер летище – хотел – летище;
 » транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-

ма, минибар);
 » 2 нощувки със закуски в хотел ***  в Мадрид; 
 » 1 нощувка със закуска в хотел ***  в Гранада;
 » 1 нощувка със закуска в хотел ***  в Кордоба;
 » 2 нощувки със закуски в хотел ***  в Малага;
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси 103 евро, цената на летищните 
такси може да бъде променена;

 » посещение на Фламенко спектакъл ( 25 евро);
 » в Гранада- Двореца Алхамбра – 25 евро ( вход + мес-

тен екскурзовод);
 » в Кордова Катедралата – Джамията Ла Мескита – 

8 евро, Кулата – 4.50 евро;
 » в Севиля – Giralda и Катедралата – 8 евро, Дворе-

цът Алказар – 8 евро;
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 190 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 12 г., настанени в стаята на двамата си 
родители: 60 лв.;

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 МАРТ 31  ......................................... 1359 лв.
 АПРИЛ 28  ......................................... 1359 лв.
 МАЙ 19  ......................................... 1359 лв.
 ЮНИ 9  ......................................... 1359 лв.
 СЕПТЕМВРИ 1, 18  ......................................... 1359 лв.
 ОКТОМВРИ 6  ......................................... 1359 лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.

ски се преплитат... Разглеждане на внушителната 
Катедрала. Свободно време в Гранада, Опитайте 
традиционната „Паеля с морски дарове“, в някое 
от гостоприемните ресторантчета на оживения 
централен площад. Настаняване в хотел в Гранада. 
Нощувка.

д
е

н4 Алхамбра – кордоба
Закуска. Сутринта посещение на Алхамбра, 

името произхожда от арабската дума “ал амбра” – 
червената крепост. Разглеждане на величествения 
комплекс с местен ексурзовод.  Несравним образец 
на арабското изкуство – високи крепостни стени об-
граждат един от най-изящните мавърски дворци, за-
обиколен от пищни градини и павилиони, криещи тай-
ните на заключени принцеси. Разглеждане на  големия  
дворец на Карл V, Катедралата и Кралския параклис.  
Следобед продължаваме към Кордоба –  носеща сла-
вата на стара мавърска столица по бреговете на 
река Гуадалкивир. Обиколка на Стария град – с малки 
площади и тесни криволичещи улички, между които се 
крие Старата Синагога и Дома на Първия астролог и 
лечител. В центъра се издига „Мескита“- най-голяма-
та и пищна джамия, в която е вградена величествена 
Катедрала – неповторима хармония на Изтока и За-
пада. Нощувка в Кордоба.

д
е

н5  Великата Мескита кордоба  – Севиля
Закуска. Посещение на Великата Мескита Кор-

доба, чудо на средновековната архитектура едновре-
менно за християните и за мюсюлманите. 
 Отпътуване за Севиля. Туристическа обиколка 
на Севиля –  столицата на Андалусия, където под 
палещите лъчи на слънцето се ражда страстното 
фламенко. Несравнимият чар на Севиля я превръща в 
сцена на световно известната Кармен и на пламен-
ният Дон Жуан. Обиколката включва Катедралата, 
шедьовър на готическото изкуство и  кралския палат 
Алкасар, блестящ пример на стила Мудехар; продъл-
жаваме с Квартала Санта Круз и Площад Испания, с 
гербовете на всички испански провинции. Свободно 
време. Отпътуване за Малага. Настаняване. Нощув-
ка.  

д
е

н6  Малага – Марбея  
Закуска. Испанският Коста дел Сол ни предлага 

безброй забавления. Туристическа обиколка на Малага 
– крайбрежната алея с Арената, привличаща любите-
лите на Коридата; мраморните улици ни отвеждат 
до грандиозната Катедрала, Музея на Пабло Пикасо и 
родната му къща. Любителите на историята могат 
да посетят двореца Алказаба и Замъка Гибралфаро, 
издигнат от маврите върху руините на древният 
финикийски фар.
Разходка и време за кафе в курорта Марбея. В Мар-
бея животът е като безспирна фиеста от история, И
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

САМОлеТНА
ПРОГРАМА

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1  София – Мадрид
Полет  София  – Мадрид. Отпътуване за 

старата столица Толедо, където още откриваме 
следите на миналото величие. Градът е бил столица 
на Испания в периода на готическата епоха до 1560 
година – факт, който обяснява впечатляващата му 
средновековна архитектура. Разхождайки се по улици-
те на този град и потапяйки се в атмосферата му, 
той ще Ви отведе назад във времето. Разглеждане 
на катедралата, църквата Санто Томе и др. Свободно 
време.  Настаняване в хотел в Мадрид. Нощувка.

д
е

н2  Мадрид   
Закуска. Туристическа програма в Мадрид. По-

сещение на Кралският дворец – построен през 18 век 
по време на управлението на Фелипе V върху основи-
те на крепостта, която е била построена от мав-
рите през 9 век; площад “Ориенте” – любимо място 
на туристите и жителите на Мадрид, оформен по 
време на управлението на Жозеф Бонапарт; площад 
„Испания” с паметника на великия писател Мигел де 
Сервантес и Статуята на Дон Кихот и Санчо Панса; 
булевард “Гран Вия” – най-известната улица в града; 
площад „Ла Сибелес” с фонтана, посветен на боги-
нята на плодородието; Световно известният музей 
„Прадо” – една от най-важните художествени гале-
рии в света, с картини на велики художници и скулп-
тури на световни творци; Пласа Майор – сърцето на 
града, където в миналото са се провеждали най-голе-
мите събития в града – коронации, екзекуции, пазари, 
борби с бикове и фиести; Пуерта дел Сол – входната 
порта на Стария град, където се намира „нулевият 
километър” на Кралство Испания, символът на Мад-
рид – Статуята на мечката и дървото „мадроньо”. 
Нощувка.

д
е

н3 лисабон
Закуска. Отпътуване за Лисабон. Настаняване. 

Туристическа програма в Лисабон. Разглеждане на 
площад „Маркеш де Помбал“; кварталът Байша, рес-
тавриран след земетресението през 1755 г.: площа-
дите „Росио“, „Комерсио“ и „Фигейра“ , манастирът 
„Жеронимош“, считан за шедьовър на португалско-
то-мануелско изкуство, основоположник на което е 
крал Мануел, Статуята на мореплавателите, Кулата 
„Белем“, Мостът „25 април“. Свободно време. Нощув-
ка.

д
е

н4 ещурил – Синтра – кабо да Рока – кашка-
иш

Закуска. Посещение на Ещурил, популярен с най-голя-
мото казино в Европа и неговата превъзходна гради-
на. Туристическа програма в Синтра – град на порту-
галските крале, наречен от Байрон “Възхитителна 
райска градина”. Свободно време за обяд. Разходка до 
Кабо да Рока – най-западната точка на Европа. „Тук 
свършва земята и започва морето. Тук трепти духът 
на вярата и приключението, който поведе португал-
ските каравели към нови светове за света”, пише 
най-великия поет на Португалия Луиш ди Камоинш. 
Разходка в  световно известния португалски курорт 
Кашкаиш. Нощувка..

д
е

н5 Фатима – коимбра – Порто
Закуска. Екскурзия до Фатима. Историята 

разказва, че в малкото португалско градче Фатима, 
Божията майка се явила пред три невръстни овчар-
чета, за да им разкрие важни пророчества, които 
светът трябва да чуе. Светата майка се явява пред 
трите деца на тази дата всеки месец до 13 октом-
ври. Тук се намира най-голямата катедрала в страна-
та, посветена на Света Богородица. Продължаваме 
към Коимбра – тук е един от най-старите универси-
тети в света. Фотопауза на португалската Венеция 
– Авейру. Отпътуване за Порто, градът дал името 
на страната.  Нощувка.

д
е

н6 Порто  
Закуска. Разходка край брега на река Доуру,  

“Златната”, чак до залеза над океана. Туристическа 
програма в Порто – столицата на портвайна, гра-
дът на Де Андраде и Мануел де Оливейра. Туристи-
ческа програма: моста Дом Луиш I, който е в списъка 
на ЮНЕСКО; Катедралата; Националния театър; 
Кметството; „Торе душ клеригуш” – (кула на клири-
ците) – най-високата камбанария в Порто, станала 
символ на града. По желание: посещение на винарска 
изба и дегустация на традиционното вино портвайн. 
Одобрени са девет вида порто, поднасят се с френски 
сирена, португалски сладкиши и ядки. По желание по-
сещение на спектакъл Фадо. Нощувка.

д
е

н7 Порто – Саламанка – Мадрид 
Закуска. Туристическа програма в очаровател-

ната Саламанка – известна с многобройните си кра-
сиви сгради от минерален пясъчник, заради които е 
наричана “Златният град”. Саламанка е дом на един 
от най-старите университети в света, през чиито 
врати са минали безброй архитекти и художници. От-
пътуване за Мадрид. Настаняване. Нощувка. 

д
е

н8  Мадрид – София 
Закуска. Отпътуване за Мадрид. Трансфер до 

летището. Полет Мадрид-София. 

8
д н И 1249

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 15 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

це НА ТА ВключВА:

 »  двупосочен самолетен билет София – Мадрид – 
София;

 »  транспорт с автобус *** (климатик, видеосисте-
ма, минибар );

 » 3 нощувки със закуски в хотел ***  в Мадрид; 
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Лисабон; 
 » 2 нощувки със закуски в хотел *** в Порто;
 » туристическа програма в Мадрид, Лисабон, Синтр

а,Ещурил,Авейру,Порто,Саламанка; 
 » застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 » екскурзоводско обслужване;

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси  – 112 евро (цената на летищните 
такси може да бъде променена);

 » посещение на Фадо спектакъл (29 евро при мини-
мум 20 туристи);

 » екскурзия до Синтра и най-западната точка на Ев-
ропа (30 евро при минимум 20 туристи);

 » екскурзия до Фатимa (15 евро при минимум 20 ту-
ристи);

 » входна такса за Коимбра (10евро);
 » посещение на винарска изба и дегустация на тра-

диционното вино портвайн (10 евро);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 290 лв.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 12 г., настанени в стаята на двамата си 
родители: 95 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 АПРИЛ 1  ........................................1249 лв.
 МАЙ 1  ........................................1299 лв. 
 ЮНИ 9  ........................................1299 лв.
 СЕПТЕМВРИ 20  ........................................1249 лв.
 ОКТОМВРИ 13  ........................................1249  лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

САМОлеТНА
ПРОГРАМА

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – берлин 
Полет София – Берлин. Трансфер до хотела. 

Настаняване. Свободно време.  Нощувка.

д
е

н2 берлин – Хамбург  
Закуска. Туристическа програма в Берлин. Па-

норамната обиколка: Потсдамплац и останките от 
Берлинската стена, Чек поинт „Чарли”, Бранденбург-
ската врата, Райхстага, “Унтер ден Линден”, Хум-
болт Университета, Операта, Катедралата (6 евро), 
Острова на музеите. Пешеходна разходка – Алексан-
дерплац, Червеното кметство. При възможност из-
качване на телевизионната кула (11 евро). Отпътува-
не за Хамбург, вторият по големина град в Германия и 
седми в Европейския съюз, както и най-големият град 
в ЕС, който не е столица. Разположен е на река Елба, 
над нейното вливане в Северно море. Настаняване. 
По желание вечерна разходка по знаменитата улица 
„Репербан“, известна с множеството си клубове, дис-
котеки, барове, кръчми и кафенета. Нощувка.

д
е

н3 Хамбург – Малмьо 
Закуска. Туристическа програма в Хамбург – 

пристанищният, културен и търговски център на 
Северна Германия, е град на резките противополож-
ности. Ще посетим – Старото пристанище на река 
Елба, символ на града, Катедралата „Св Михаил”, 
старите къщи на Дайхщрасе и каналите на Стария 
град,  Кметството, църквите Св. Якоб и Св. Петър.
Отпътуване за  Швеция, страната на Алфред Но-
бел, Пипи Дългото чорапче, Волво, АББА и ИКЕА. 
Настаняване и нощувка в Малмьо.

д
е

н4 Малмьо – Стокхолм
Закуска. Кратка туристическа програма в Мал-

мьо –  Площад Стурторьет, конната статуя на Карл 
X Густав, площад Лила Торг, църквата Санкт Петри, 
Кметството.Тръгване за Стокхолм – кралицата на 
езерото Меларен. Градът на пасторалното спокой-
ствие, чистия въздух и Нобеловите лауреати.  Но-
щувка в Стокхолм.

д
е

н5 Стокхолм
Закуска. Туристическа програма в Стокхолм 

– град на контрасти – дълги „бели” летни нощи и 
кратки снежни зимни дни, модерни сгради на светов-
ни корпорации в центъра и лабиринт от тесни улички, 
постлани с калдаръм, малки магазинчета и средно-
вековни сгради в Стария град – Кметството (105 
SEK), Музея Васа (110 SEK),  Операта,  Парламента, 

11
д н И 1819

ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 15 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

Парламента, Борсата. Свободно време или възмож-
ност за посещение на Националния музей. Нощувка в 
Копенхаген.

д
е

н10 копенхаген – любек – берлин 
Закуска. Отпътуване за Берлин. Преминаване 

с ферибот при Путгарден и кратка туристическа 
разходка в Любек. Основан е през XII век на мястото 
на бивша славянска крепост. Сред забележително-
стите му са портата „Холстентор“, църквата „Ма-
риенкирхе“- третата по големина църква в Германия, 
музеят на викингите, катедралата „Любекер Дом“ и 
др. Нощувка в Берлин.

д
е

н11 берлин – София 
Закуска. Трансфер до летището. Полет Бер-

лин – София.

це НА ТА ВключВА:

 »  двупосочен самолетен билет София – Берлин – Со-
фия;

 »  транспорт с комфортен автобус (климатик, виде-
осистема, аудиосистема);

 »  2 нощувки със закуски в хотел *** в Берлин;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в Хамбург;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в Малмьо;
 »  2 нощувки със закуски в хотел *** в Стокхолм;
 »  2 нощувки със закуски в хотел *** в Осло;
 »  2 нощувки със закуски в хотел *** в Копенхаген;
 »  застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 »  екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 » летищни такси – 123 евро (цената подлежи на пре-
потвърждение);

 » фериботни такси (2*20 евро);
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНИЯ:

 » единична стая: 260 евро.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 12 г., настанени в стаята на двамата си 
родители: 60 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 ЮНИ 18  ....................................... 1819 лв.
 ЮЛИ 23  ....................................... 1819 лв.
 АВГУСТ 14  ....................................... 1819 лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.

Катедралата (50 SEK), Кралския дворец (150 SEK), Раз-
ходка с корабче 50 мин. (150 SEK). Свободно време или 
посещение на увеселителен парк Grona Lund (90 SEK).  
Нощувка в Стокхолм. 

д
е

н6  Стокхолм – Осло  
Закуска. Отпътуване за  Норвегия – страната 

на преданията и митовете,  на фиордите и глетче-
рите, на дървените църкви и пистите за ски бягане, 
родина на викингите и полярните изследователи. 
Следобед пристигане в Осло. Кратка туристическа 
програма – Посещение на парка Вигеланд, Кралския 
дворец, Катедралата, Парламента, Университета. 
Нощувка в Осло.

д
е

н7 Осло
Закуска. Туристическа програма в Осло. Отпъ-

туване за полуостров Бигдьо, където се намират 
най-интересните музеи на града. Музеят „Кон Тики” 
е   музей на морските експедиции на Тур Хейердал (65 
NOK). Фрам музей е музей на кораби и артефакти 
от норвежки експедиции и  музей на полярния кораб 
(60 NOK). Музеят  на Викингските кораби, в който 
ще видите лодки и предмети на викингите (60 NOK). 
Норвежки фолклорен музей, (100 NOK). Продължаваме 
в центъра на града – Кметството, Площад Фритьоф 
Нансен, Пристанището, Замъка Акершус, Операта, 
Модерния квартал Акербридж. По желание разходка 
с корабче по Осло фиорд – 2 ч. (240 NOK) . Нощувка 
в Осло.

д
е

н8 Осло – копенхаген
Закуска. Ранно отпътуване за  Дания – приказ-

ната страна на Андерсен, разноцветните кубчета 
Лего, и датския дизайн. Преминаване с ферибота  
през Хелзингьор. Посещение на замъка на Хамлет, 
пропит с мистика и тайнственост, където Шекспи-
ровият герой изрича “Да бъдеш или да не бъдеш?”(95 
DKK). Кратка спирка пред Фредериксборг Палас – ре-
зиденцията на Датското кралско семейство с неве-
роятните барокови градини. Нощувка в Копенхаген.

д
е

н9 копенхаген
Закуска. Туристическа програма в Копенхаген – 

малък и лесен за откриване, изпълнен със сладост и 
живот, градът е достатъчно изкусителен, за да го 
опознаете по-отблизо: Статуята на Малката русал-
ка, Паметника на Майка Дания, Амалиенборг – рези-
денция на Датското кралско семейство, посещение 
на Розенборг с кралските съкровища (75 DKK) , Парка 
Тиволи, Кметството с паметника на Андерсен, пеше-
ходната улица Сторгет, Кристиянборг- сградата на 
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без НОЩНО 
ПЪТУВАНе

ПРОГ РА МА НА ПЪ ТУ ВА Не ТО:

д
е

н1 София – белград – будапеща
8.00 – отпътуване по маршрут София – Бел-

град – Будапеща. Пристигане  в Будапеща вечерта. 
Настаняване. Нощувка.

д
е

н2 будапеща – Прага   
Закуска. Панорамна обиколка на Будапеща – 

Парламента, “Площада на героите”, “Рибарските 
кули” и катедралата “Матияш”, “Цитаделата”. Сво-
бодно време в Будапеща за индивидуална програма по 
желание – разходка с корабче по река Дунав или раз-
ходка по централните улици   “Ваци“ и “Ракоци”. 14.00 
ч. отпътуване за Прага. Настаняване. Нощувка.

д
е

н3 Прага – берлин
Закуска. Пешеходна обиколка на Прага: Храдча-

ни – Пражки храд – най-важният символ на Прага и 
седалище на Парламента; готическата катедралa 
“Свети Вит”, Златната уличка с дома на Кафка и 
кулата “Далиборка”; Мала страна – бароковата църк-
ва от 18 в. “Свети Николай”; Карловия мост; Старе 
место – стария градски площад с Кметството и све-
товноизвестния часовник от XIV век. Разходка по Ва-
цлавския площад – център на търговския, обществен 
и културен живот на Прага. Отпътуване за Берлин, 
старата, нова столицата на обединена Германия. 
Настаняване. Нощувка.

д
е

н4 берлин – Хамбург  
Закуска. Туристическа програма в Берлин. Па-

норамната обиколка: Потсдамплац и останките от 
Берлинската стена, Чек поинт „Чарли”, Бранденбург-
ската врата, Райхстага, “Унтер ден Линден”, Хум-
болт Университета, Операта, Катедралата (6 евро), 
Острова на музеите. Пешеходна разходка – Алексан-
дерплац, Червеното кметство. При възможност из-
качване на телевизионната кула (11 евро). Отпътува-
не за Хамбург, вторият по големина град в Германия и 
седми в Европейския съюз, както и най-големият град 
в ЕС, който не е столица. Разположен е на река Елба, 
над нейното вливане в Северно море. Настаняване. 
По желание вечерна разходка по знаменитата улица 
„Репербан“, известна с множеството си клубове, дис-
котеки, барове, кръчми и кафенета. Нощувка.

д
е

н5 Хамбург – Малмьо 
Закуска. Туристическа програма в Хамбург – 

пристанищният, културен и търговски център на 
Северна Германия, е град на резките противополож-
ности. Ще посетим – Старото пристанище на река 
Елба, символ на града, Катедралата „Св Михаил”, 
старите къщи на Дайхщрасе и каналите на Стария 
град,  Кметството, църквите Св. Якоб и Св. Петър.
Отпътуване за  Швеция, страната на Алфред Но-
бел, Пипи Дългото чорапче, Волво, АББА и ИКЕА. 
Настаняване и нощувка в Малмьо.

д
е

н6 Малмьо – Стокхолм
Закуска. Кратка туристическа програма в Мал-

мьо –  Площад Стурторьет, конната статуя на Карл 
X Густав, площад Лила Торг, църквата Санкт Петри, 
Кметството.Тръгване за Стокхолм – кралицата на 
езерото Меларен. Градът на пасторалното спокой-
ствие, чистия въздух и Нобеловите лауреати.  Но-
щувка в Стокхолм.

д
е

н7 Стокхолм
Закуска. Туристическа програма в Стокхолм 

– град на контрасти – дълги „бели” летни нощи и 
кратки снежни зимни дни, модерни сгради на светов-
ни корпорации в центъра и лабиринт от тесни улички, 
постлани с калдаръм, малки магазинчета и средно-
вековни сгради в Стария град – Кметството (105 

SEK), Музея Васа (110 SEK),  Операта,  Парламента, 
Катедралата (50 SEK), Кралския дворец (150 SEK), Раз-
ходка с корабче 50 мин. (150 SEK). Свободно време или 
посещение на увеселителен парк Grona Lund (90 SEK).  
Нощувка в Стокхолм. 

д
е

н8  Стокхолм – Осло  
Закуска. Отпътуване за  Норвегия – страната 

на преданията и митовете,  на фиордите и глетче-
рите, на дървените църкви и пистите за ски бягане, 
родина на викингите и полярните изследователи. 
Следобед пристигане в Осло. Кратка туристическа 
програма – Посещение на парка Вигеланд, Кралския 
дворец, Катедралата, Парламента, Университета. 
Нощувка в Осло.

д
е

н9 Осло
Закуска. Туристическа програма в Осло. Отпъ-

туване за полуостров Бигдьо, където се намират 
най-интересните музеи на града. Музеят „Кон Тики” 
е   музей на морските експедиции на Тур Хейердал (65 
NOK). Фрам музей е музей на кораби и артефакти 
от норвежки експедиции и  музей на полярния кораб 
(60 NOK). Музеят  на Викингските кораби, в който 
ще видите лодки и предмети на викингите (60 NOK). 
Норвежки фолклорен музей, (100 NOK). Продължаваме 
в центъра на града – Кметството, Площад Фритьоф 
Нансен, Пристанището, Замъка Акершус, Операта, 
Модерния квартал Акербридж. По желание разходка 
с корабче по Осло фиорд – 2 ч. (240 NOK) . Нощувка 
в Осло.

д
е

н10 Осло – копенхаген
Закуска. Ранно отпътуване за  Дания – при-

казната страна на Андерсен, разноцветните кубче-
та Лего, и датския дизайн. Преминаване с ферибота  
през Хелзингьор. Посещение на замъка на Хамлет, 
пропит с мистика и тайнственост, където Шекспи-
ровият герой изрича “Да бъдеш или да не бъдеш?”(95 
DKK). Кратка спирка пред Фредериксборг Палас – ре-
зиденцията на Датското кралско семейство с неве-
роятните барокови градини. Нощувка в Копенхаген.

д
е

н11 копенхаген
Закуска. Туристическа програма в Копенхаген 

– малък и лесен за откриване, изпълнен със сладост и 
живот, градът е достатъчно изкусителен, за да го 
опознаете по-отблизо: Статуята на Малката русал-
ка, Паметника на Майка Дания, Амалиенборг – рези-
денция на Датското кралско семейство, посещение 
на Розенборг с кралските съкровища (75 DKK) , Парка 
Тиволи, Кметството с паметника на Андерсен, пеше-
ходната улица Сторгет, Кристиянборг- сградата на 
Парламента, Борсата. Свободно време или възмож-
ност за посещение на Националния музей. Нощувка в 
Копенхаген.

д
е

н12 копенхаген – любек – берлин 
Закуска. Отпътуване за Берлин. Преминаване 

с ферибот при Путгарден и кратка туристическа 
разходка в Любек. Основан е през XII век на мястото 
на бивша славянска крепост. Сред забележително-
стите му са портата „Холстентор“, църквата „Ма-
риенкирхе“- третата по големина църква в Германия, 
музеят на викингите, катедралата „Любекер Дом“ и 
др. Нощувка в Берлин.

д
е

н13 Дрезден – Прага 
Закуска. Отпътуване за Дрезден. Туристиче-

ска програма в Дрезден наричан още Флоренция на 

1669 
ЦенИ ОТ

лева

ЕКСКУРЗИЯta СЕ пРовЕжда пРИ мИнИмУм 25 ЗапИСанИ ТУРИСТИ

Елба. заради гледката, която се открива, по двата 
бряга на реката. Бароковият дворец и музей Цвин-
гер. Най-популярната картина тук е „Сикстинската 
Мадона“ на Рафаело. Дворецът Цвингер се намира 
в старата част на Дрезден, Кралската порта, Опе-
рата „Семпер“, част от музейния комплекс Цвингер. 
Операта „Семпер“ е една от сградите с най-добра 
акустика в света. Преди векове именитият компо-
зитор Вагнер е избирал именно операта „Семпер“ 
за премиера на творбите си. Фрауенкирхе, чиято 
реставрация е струвала 131 милиона евро. Свободно 
време по Кьонихщрасе, кралската улица – място за су-
венири и чаша кафе. Отпътуване за Прага. Нощувка.

д
е

н14 Прага – братислава 
Закуска. Отпътуване за Братислава. Пеше-

ходна разходка в столицата на Словакия, разположена 
по бреговете на Дунав, където повече от 300 години 
са коронясвани  унгарските крале. И до днес Братис-
лава очарова с аристократичните барокови сгради, 
Братиславски храд, Готическата катедрала Св. Мар-
тин, Кметството и Националният театър. Нощувка.

д
е

н15 братислава – София 
Закуска. Отпътуване за България. Пристига-

не в София вечерта.

це НА ТА ВключВА:

 »  транспорт с комфортен автобус (климатик, виде-
осистема, аудиосистема);

 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в Будапеща;
 »  2 нощувки със закуски в хотел *** в Прага;
 »  2 нощувки със закуски в хотел *** в Берлин;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в Хамбург;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в Малмьо;
 »  2 нощувки със закуски в хотел *** в Стокхолм;
 »  2 нощувки със закуски в хотел *** в Осло;
 »  2 нощувки със закуски в хотел *** в Копенхаген;
 »  1 нощувка със закуска в хотел *** в Братислава;
 »  застраховка “Помощ при пътуване в чужбина”;
 »  екскурзоводско обслужване.

це НА ТА Не ВключВА:

 »  фериботни такси (2*20 евро)
 » входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание.

ДОПлАЩАНе:

 » единична стая: 350 евро.

ОТСТЪПкИ:

 » деца до 12 г., настанени в стаята на двамата си 
родители: 95 лв.

ДАТИ НА ОТПЪ ТУ ВА Не И цеНИ:

 ЮНИ 16  ........................................1669 лв.
 ЮЛИ 21  ........................................1669 лв.
 АВГУСТ 12  ........................................1669 лв.

зАбелеЖкИ:  
Цената е валидна при пълно плащане до 25 дни преди 
датата на полета. След тази дата операторът си 
запазва правото за промяна на цената.
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7
д н И
15
д н И

1. НеОбХОДИМИ ДОкУМеНТИ 
1.1. Задграничен паспорт със срок на валидност минимум 6 месеца от началната дата на 

пътуването,  за всички пътувания извън границите на Европейския съюз;
1.2. Лична карта със срок на валидност минимум 3 месеца от началната дата на пътуване-

то за страните членки на Европейски съюз и Сърбия;
1.3. За деца под 18 г., в случай, че не пътуват с двамата родители, - нотариално заверена 

декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон 
на нотариуса. Оригиналната декларация се носи по време на екскурзията, придружена с копие 
за граничните власти. При неизпълнение на тези  условия, туроператорът не носи отговор-
ност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на туристите.

2. УСлОВИЯ зА ПлАЩАНе
2.1. Заплащането се извършва в брой или по банков път.
2.2. Пътуването се счита за резервирано от туриста, когато:
• се сключи договор за организирано пътуване с агенцията;
• се внесе депозит в размер на минимум 30% от стойността на пътуването;
• се внесат необходимите документи за пътуването, ако такива са необходими: 
- за автобусни програми - до 20 дни преди датата на отпътуване; 
- за самолетни програми - до 30 дни преди датата на отпътуване; 
2.3. Доплащането се извършва: 
- за автобусните програми - най-късно до 10 дни преди датата на отпътуване; 
- за самолетните програми - най-късно до 15 дни преди датата на отпътуване, 

но не по-късно от деня на издаване на самолетния билет. При свободни места записването 
продължава и след тези срокове.

3. ХОТелИ
Туристите се настаняват в хотели, чиято категория е  посочена конкретно за всяка про-

грама. Настаняването е в двойни стаи със самостоятелен санитарен възел. Категорията на 
хотелите се определя съгласно единен европейски стандарт, но се различава за отделните 
страни. Настаняването в хотелите е след 14.00 ч. 

3.1. Самостоятелно пътуващи туристи, които желаят да бъдат настанени сами, допла-
щат настаняване в единична стая, 

3.2. При настаняване в стая с три легла, третото легло представлява сгъваемо легло, 
разтегателен диван или походно легло. Не се препоръчва настаняване на допълнително легло, 
освен на деца до 12 години.

3.3. При ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал в хотела, тези услуги се 
заплащат допълнително на рецепцията.

3.4. Туроператорът не носи отговорност за вещи, пари и документи, забравени в хотела.  

4. ТРАНСПОРТ И МеСТА В ТРАНСПОРТНИТе СРеДСТВА
4.1. Местата в автобуса се получават, според реда на записването. Местата в самолета 

се получават непосредствено преди полета.
4.2. Екскурзиите се провеждат с туристически автобуси категория ***/****, притежава-

щи лиценз от Министерство на Транспорта за пътуване по туристически програми в чужби-
на. Ползват се единствено автобуси в отлично техническо състояние, външен вид и интери-
ор. Автобусите разполагат с климатик, мини бар за топли и студени напитки, видеосистема, 
радио, микрофон, индивидуално осветление и вентилация, подвижни седaлки и облегалки и др. 

4.3. Мини бара в автобуса предлага кафе и студени напитки, чиято цена не е включена в 
цената на пътуването. В автобусите не се пуши. 

4.4. Повреди и щети причинени на автобуса от турист или придружаващите го непълно-
летни деца, се заплащат незабавно на екскурзовода на групата, след съставяне на протокол 
за щети.

4.5. Почивки по време на пътуването се правят през около от 3 ч.

5. МЯСТО НА ОТПЪТУВАНе И ПРИСТИГАНе, ВРеМе НА ИзПЪлНеНИе
5.1. За всички автобусните екскурзии мястото на отпътуване от град София е Нацио-

налния стадион „Васил Левски”, освен ако изрично не е указано друго място на отпътуване. 
Мястото на отпътуване от други градове на страната се определя и заплаща допълнително, 
по споразумение с туроператора.

5.2. Мястото на отпътуване може да се промени непосредствено преди отпътуване по 
независещи от туроператора причини - демонстрации, стачки и др. В такъв случай туристи-
те ще бъдат осведомени, по оставеният телефон за връзка.

5.3. Всички обявени часове в програмите са в местно време.

6. зАСТРАХОВкА
6.1. На всички туристи се осигурява застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” на за-

страхователно акционерно дружество „Армеец”. Застраховката е в сила по време на пъту-
ването, извън България. Тя не покрива хронични и стоматологични случаи и професионални 
заболявания.   

6.2. Туроператорът е сключил застрахователен договор „Отговорност на туроператора“ 
по чл.42 със застрахователно дружество „ЕВРОИНС“.

7. НезАВИСеЩИ ОТ НАС ОбСТОЯТелСТВА
По време на пътуването,  като такива се считат влошени метеорологични условия, услож-

нена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, 
национални и други празници, масови обществени мероприятия, стачки, природни бедствия, 
промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария с превозното средство по 
време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по 
време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да 
се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добро-
съвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи туроператорът си запазва 
правото на промени в програмата и на действия според ситуацията, без да носи отговорност 
и да дължи неустойки за това. 

8. ВАлИДНОСТ НА цеНИТе, МИНИМАлеН бРОЙ ТУРИСТИ ОТСТЪПкИ И бОНУСИ
8.1. Цените на автобусните и самолетните екскурзии са в сила до края на 2013 г. Цените 

на всички екскурзии, по всички сключени договори с туристите са гарантирани и не подлежат 
на промяна. 

8.2. Автобусните екскурзии се провеждат при минимум 25 пълноплащащи туристи. 
8.3. Самолетните екскурзи се провеждат при минимум 15 пълноплащащи туристи. 

8.4. В случай, че не се събере необходимият минимум от туристи, агенцията възстановява 
внесените суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на пътуването.

8.5. Операторът не се ангажира с цените на музеите и допълнителните услуги по про-
грамите в каталога.Туристите ползват само една от изброените отстъпки по свой избор.

9. АНУлАцИИ
Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма в офиса, в който е запи-

сан туристът. Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от туриста незави-
симо от причините, са както следва:

9.1. За автобусни програми: до 60 дни преди датата на заминаване - 10% от пълната стой-
ност на екскурзията, от 60 до 40 дни преди датата на заминаване - 30% от пълната стойност 
на екскурзията, от 40 до 20 дни преди датата на заминаване - 70% от пълната стойност на 
екскурзията, от 20 дни до деня на заминаване - 100% от пълната стойност на екскурзията!

9.2. За самолетни програми: от деня, следващ деня на записването до 91 ден преди замина-
ване - 10% от пълната стойност на екскурзията, от 90 ден до деня на издаване на самолетния 
билет - 35% от пълната стойност на екскурзията; от деня на издаване на самолетния билет 
до 29 ден преди заминаване - 35% от пълната стойност на екскурзията + стойността на 
самолетния билет и летищните такси; от 20 ден до деня на заминаване - 100% от пълната 
стойност на екскурзията + стойността на самолетния билет и летищните такси!

9.3. При отказ от пътуване, заявено с договор в „последния момент“ - до 7 /седем/ дни 
преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума. 

9.4. Агенцията си запазва правото да анулира пътуването при предаване на непълни, не-
точни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на 
туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. В тези случаи, в сила 
влизат посочените неустойки.

10. ОТГОВОРНОСТ И РеклАМАцИИ 
Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, 

включени в програмата.
10.1. Туроператорът не носи отговорност за услуги, които допълват програмата, но се 

изпълняват от трети лица. Агенцията не носи отговорност при промяна на цените на такъв 
вид услуги или билети. Промяната в стойността на тези услуги не е основание за отказ от 
пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките 
от т.9. Туроператорът не носи отговорност при забавяне при независещи от нас обстоятел-
ства и непреодолими събития.

10.2. Туроператорът не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено 
имущество и документи на туристите; при нарушаване на законите на съответната държа-
ва от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти 
и нанесени щети на хотели, превозни средства или на трети лица. 

10.3. Туроператорът не носи отговорност в случай на загуба на личен багаж, документи, 
пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзово-
дът и агенцията съдействат до степен, при която не се нарушава туристическата програма 
на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.

10.4. Туроператорът не носи отговорност при закъснение на туристите над 20 минути. 
Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи, 
Туроператорът не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява 
средства за услугите, които не са ползвали. 

При претенции, туристът уведомява в писмен вид екскурзовода. Служебното лице, получи-
ло рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. 
Ако туристът не предяви рекламация по този начин, то след завръщането му неговите пре-
тенции няма да бъдат разгледани и уважени. Рекламации на услуги се приемат в седем дневен 
срок след завръщането на туриста и се разглеждат в срок до седем дни след получаването им.

11. ДРУГИ
11.1 За автобусни екскурзии разрешеният багаж е един куфар или пътна чанта за багажно-

то отделение на автобуса и ръчен багаж за салона на автобуса. За самолетните екскурзии на 
туристите е разрешено да превозват безплатно регистриран багаж в рамките на определени 
норми /размери и килограми/, различни за отделните авиокомпании. За превоз на багаж извън 
определената норма се заплащат съответните такси за „свръх“ багаж; в пътническата ка-
бина е разрешен безплатен превоз на ръчен багаж, също в съответните размери. Препоръчва 
се ръчният багаж да бъде сведен до минимум. Шофьорите отговарят само за багажа в багаж-
ното отделение на автобуса. 

11.2 Организирано се посещават само обектите в програмата. Останалите обекти са 
предвидени за индивидуално посещение от туристите в свободното време, според техните 
интереси и желания. През „свободното време“ екскурзоводът, консултира и насочва туристи-
те, но не ги придружава. Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, 
свободно време за туристите за индивидуална програма по желание. През това време екскур-
зовода и шофьорите не са на разположение на туристите.

11.3 Терминът “Панорамна обиколка” означава обиколка на забележителностите на града 
с автобус и екскурзовод с коментар на български език с кратки спирания за фотопауза. Пано-
рамната обиколка е с продължителност приблизително 3 часа.

11.4 Терминът “Туристическа програма” означава посещаване на туристически обекти с 
екскурзовод на Туроператора, не задължително с автобус. Екскурзоводът няма право да води 
беседи пред групата в музеите с платен вход, където това право имат само местни ото-
ризирани екскурзоводи. Такива могат да бъдат наети, при желание и срещу допълнително 
заплащане от страна на групата. Неделима част от договора за организирано пътуване е 
подробното описание на туристическата програма по дни, така накто тя е описана в насто-
ящият каталог.

12 ОРГАНИзИРАНИ ГРУПИ
12.1. При група от 20 и повече туристи, лидерът на групата, упълномощен от всички пъл-

нолетни участници в групата, има право да договаря с туроператора извънредна дата за 
пътуване на групата по избрана от каталога програма.

12.2.  При групи от 20 и повече туристи, лидерът на групата, има право да договаря с 
туроператора промени в програмата по дни и часове и средства за настаняване и транспорт, 
според специалните изисквания на туристите от групата.

12.3. Лидерът на групата, когато е упълномощен от всички пълнолетни участници в група-
та или от родителите на непълнолетните такива, има право да сключи договор за пътуване-
то от тяхно име и за тяхна сметка.

ОбЩИ УСлОВИЯ



1. НеОбХОДИМИ ДОкУМеНТИ 
1.1. Задграничен паспорт със срок на валидност минимум 6 месеца от началната дата на 

пътуването,  за всички пътувания извън границите на Европейския съюз;
1.2. Лична карта със срок на валидност минимум 3 месеца от началната дата на пътуване-

то за страните членки на Европейски съюз и Сърбия;
1.3. За деца под 18 г., в случай, че не пътуват с двамата родители, - нотариално заверена 

декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон 
на нотариуса. Оригиналната декларация се носи по време на екскурзията, придружена с копие 
за граничните власти. При неизпълнение на тези  условия, туроператорът не носи отговор-
ност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на туристите.

2. УСлОВИЯ зА ПлАЩАНе
2.1. Заплащането се извършва в брой или по банков път.
2.2. Пътуването се счита за резервирано от туриста, когато:
• се сключи договор за организирано пътуване с агенцията;
• се внесе депозит в размер на минимум 30% от стойността на пътуването;
• се внесат необходимите документи за пътуването, ако такива са необходими: 
- за автобусни програми - до 20 дни преди датата на отпътуване; 
- за самолетни програми - до 30 дни преди датата на отпътуване; 
2.3. Доплащането се извършва: 
- за автобусните програми - най-късно до 10 дни преди датата на отпътуване; 
- за самолетните програми - най-късно до 15 дни преди датата на отпътуване, 

но не по-късно от деня на издаване на самолетния билет. При свободни места записването 
продължава и след тези срокове.

3. ХОТелИ
Туристите се настаняват в хотели, чиято категория е  посочена конкретно за всяка про-

грама. Настаняването е в двойни стаи със самостоятелен санитарен възел. Категорията на 
хотелите се определя съгласно единен европейски стандарт, но се различава за отделните 
страни. Настаняването в хотелите е след 14.00 ч. 

3.1. Самостоятелно пътуващи туристи, които желаят да бъдат настанени сами, допла-
щат настаняване в единична стая, 

3.2. При настаняване в стая с три легла, третото легло представлява сгъваемо легло, 
разтегателен диван или походно легло. Не се препоръчва настаняване на допълнително легло, 
освен на деца до 12 години.

3.3. При ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал в хотела, тези услуги се 
заплащат допълнително на рецепцията.

3.4. Туроператорът не носи отговорност за вещи, пари и документи, забравени в хотела.  

4. ТРАНСПОРТ И МеСТА В ТРАНСПОРТНИТе СРеДСТВА
4.1. Местата в автобуса се получават, според реда на записването. Местата в самолета 

се получават непосредствено преди полета.
4.2. Екскурзиите се провеждат с туристически автобуси категория ***/****, притежава-

щи лиценз от Министерство на Транспорта за пътуване по туристически програми в чужби-
на. Ползват се единствено автобуси в отлично техническо състояние, външен вид и интери-
ор. Автобусите разполагат с климатик, мини бар за топли и студени напитки, видеосистема, 
радио, микрофон, индивидуално осветление и вентилация, подвижни седaлки и облегалки и др. 

4.3. Мини бара в автобуса предлага кафе и студени напитки, чиято цена не е включена в 
цената на пътуването. В автобусите не се пуши. 

4.4. Повреди и щети причинени на автобуса от турист или придружаващите го непълно-
летни деца, се заплащат незабавно на екскурзовода на групата, след съставяне на протокол 
за щети.

4.5. Почивки по време на пътуването се правят през около от 3 ч.

5. МЯСТО НА ОТПЪТУВАНе И ПРИСТИГАНе, ВРеМе НА ИзПЪлНеНИе
5.1. За всички автобусните екскурзии мястото на отпътуване от град София е Нацио-

налния стадион „Васил Левски”, освен ако изрично не е указано друго място на отпътуване. 
Мястото на отпътуване от други градове на страната се определя и заплаща допълнително, 
по споразумение с туроператора.

5.2. Мястото на отпътуване може да се промени непосредствено преди отпътуване по 
независещи от туроператора причини - демонстрации, стачки и др. В такъв случай туристи-
те ще бъдат осведомени, по оставеният телефон за връзка.

5.3. Всички обявени часове в програмите са в местно време.

6. зАСТРАХОВкА
6.1. На всички туристи се осигурява застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” на за-

страхователно акционерно дружество „Армеец”. Застраховката е в сила по време на пъту-
ването, извън България. Тя не покрива хронични и стоматологични случаи и професионални 
заболявания.   

6.2. Туроператорът е сключил застрахователен договор „Отговорност на туроператора“ 
по чл.42 със застрахователно дружество „ЕВРОИНС“.

7. НезАВИСеЩИ ОТ НАС ОбСТОЯТелСТВА
По време на пътуването,  като такива се считат влошени метеорологични условия, услож-

нена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, 
национални и други празници, масови обществени мероприятия, стачки, природни бедствия, 
промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария с превозното средство по 
време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по 
време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да 
се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добро-
съвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи туроператорът си запазва 
правото на промени в програмата и на действия според ситуацията, без да носи отговорност 
и да дължи неустойки за това. 

8. ВАлИДНОСТ НА цеНИТе, МИНИМАлеН бРОЙ ТУРИСТИ ОТСТЪПкИ И бОНУСИ
8.1. Цените на автобусните и самолетните екскурзии са в сила до края на 2013 г. Цените 

на всички екскурзии, по всички сключени договори с туристите са гарантирани и не подлежат 
на промяна. 

8.2. Автобусните екскурзии се провеждат при минимум 25 пълноплащащи туристи. 
8.3. Самолетните екскурзи се провеждат при минимум 15 пълноплащащи туристи. 

8.4. В случай, че не се събере необходимият минимум от туристи, агенцията възстановява 
внесените суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на пътуването.

8.5. Операторът не се ангажира с цените на музеите и допълнителните услуги по про-
грамите в каталога.Туристите ползват само една от изброените отстъпки по свой избор.

9. АНУлАцИИ
Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма в офиса, в който е запи-

сан туристът. Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от туриста незави-
симо от причините, са както следва:

9.1. За автобусни програми: до 60 дни преди датата на заминаване - 10% от пълната стой-
ност на екскурзията, от 60 до 40 дни преди датата на заминаване - 30% от пълната стойност 
на екскурзията, от 40 до 20 дни преди датата на заминаване - 70% от пълната стойност на 
екскурзията, от 20 дни до деня на заминаване - 100% от пълната стойност на екскурзията!

9.2. За самолетни програми: от деня, следващ деня на записването до 91 ден преди замина-
ване - 10% от пълната стойност на екскурзията, от 90 ден до деня на издаване на самолетния 
билет - 35% от пълната стойност на екскурзията; от деня на издаване на самолетния билет 
до 29 ден преди заминаване - 35% от пълната стойност на екскурзията + стойността на 
самолетния билет и летищните такси; от 20 ден до деня на заминаване - 100% от пълната 
стойност на екскурзията + стойността на самолетния билет и летищните такси!

9.3. При отказ от пътуване, заявено с договор в „последния момент“ - до 7 /седем/ дни 
преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума. 

9.4. Агенцията си запазва правото да анулира пътуването при предаване на непълни, не-
точни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на 
туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. В тези случаи, в сила 
влизат посочените неустойки.

10. ОТГОВОРНОСТ И РеклАМАцИИ 
Туроператорът носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги, 

включени в програмата.
10.1. Туроператорът не носи отговорност за услуги, които допълват програмата, но се 

изпълняват от трети лица. Агенцията не носи отговорност при промяна на цените на такъв 
вид услуги или билети. Промяната в стойността на тези услуги не е основание за отказ от 
пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила неустойките 
от т.9. Туроператорът не носи отговорност при забавяне при независещи от нас обстоятел-
ства и непреодолими събития.

10.2. Туроператорът не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено 
имущество и документи на туристите; при нарушаване на законите на съответната държа-
ва от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти 
и нанесени щети на хотели, превозни средства или на трети лица. 

10.3. Туроператорът не носи отговорност в случай на загуба на личен багаж, документи, 
пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзово-
дът и агенцията съдействат до степен, при която не се нарушава туристическата програма 
на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.

10.4. Туроператорът не носи отговорност при закъснение на туристите над 20 минути. 
Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи, 
Туроператорът не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява 
средства за услугите, които не са ползвали. 

При претенции, туристът уведомява в писмен вид екскурзовода. Служебното лице, получи-
ло рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването си. 
Ако туристът не предяви рекламация по този начин, то след завръщането му неговите пре-
тенции няма да бъдат разгледани и уважени. Рекламации на услуги се приемат в седем дневен 
срок след завръщането на туриста и се разглеждат в срок до седем дни след получаването им.

11. ДРУГИ
11.1 За автобусни екскурзии разрешеният багаж е един куфар или пътна чанта за багажно-

то отделение на автобуса и ръчен багаж за салона на автобуса. За самолетните екскурзии на 
туристите е разрешено да превозват безплатно регистриран багаж в рамките на определени 
норми /размери и килограми/, различни за отделните авиокомпании. За превоз на багаж извън 
определената норма се заплащат съответните такси за „свръх“ багаж; в пътническата ка-
бина е разрешен безплатен превоз на ръчен багаж, също в съответните размери. Препоръчва 
се ръчният багаж да бъде сведен до минимум. Шофьорите отговарят само за багажа в багаж-
ното отделение на автобуса. 

11.2 Организирано се посещават само обектите в програмата. Останалите обекти са 
предвидени за индивидуално посещение от туристите в свободното време, според техните 
интереси и желания. През „свободното време“ екскурзоводът, консултира и насочва туристи-
те, но не ги придружава. Терминът “Свободно време” в туристическата програма означава, 
свободно време за туристите за индивидуална програма по желание. През това време екскур-
зовода и шофьорите не са на разположение на туристите.

11.3 Терминът “Панорамна обиколка” означава обиколка на забележителностите на града 
с автобус и екскурзовод с коментар на български език с кратки спирания за фотопауза. Пано-
рамната обиколка е с продължителност приблизително 3 часа.

11.4 Терминът “Туристическа програма” означава посещаване на туристически обекти с 
екскурзовод на Туроператора, не задължително с автобус. Екскурзоводът няма право да води 
беседи пред групата в музеите с платен вход, където това право имат само местни ото-
ризирани екскурзоводи. Такива могат да бъдат наети, при желание и срещу допълнително 
заплащане от страна на групата. Неделима част от договора за организирано пътуване е 
подробното описание на туристическата програма по дни, така накто тя е описана в насто-
ящият каталог.

12 ОРГАНИзИРАНИ ГРУПИ
12.1. При група от 20 и повече туристи, лидерът на групата, упълномощен от всички пъл-

нолетни участници в групата, има право да договаря с туроператора извънредна дата за 
пътуване на групата по избрана от каталога програма.

12.2.  При групи от 20 и повече туристи, лидерът на групата, има право да договаря с 
туроператора промени в програмата по дни и часове и средства за настаняване и транспорт, 
според специалните изисквания на туристите от групата.

12.3. Лидерът на групата, когато е упълномощен от всички пълнолетни участници в група-
та или от родителите на непълнолетните такива, има право да сключи договор за пътуване-
то от тяхно име и за тяхна сметка.
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