Вечният град – РИМ
Дати на провеждане:
28.10. – 31.10.2021 г.

САМОЛЕТНА ЕКСКУРЗИЯ – 4 ПЪЛНИ ДНИ / 3 НОЩУВКИ

Вихрушка от история, изкуство и кулинарни изкушения - това е Рим, град
застинал във времето! Сблъсък на епохи, толкова близо, а толкова
далечни, създаващи необяснима емоция
за пътуване през вековете!
1 ДЕН – Организиран трансфер в 05:00 ч. от паркинга на ЖП гара Русе до
летище Букурещ за полет до Рим в 10:00 ч. Пристигане в 11:05 ч. на летище Рим
Чампино и трансфер до един от хотелите на веригата Леонарди. Багажът се
оставя на съхранение в хотела, ако не можете да се чекирате преди 14:00 ч.
Време за кафе и сандвич. В 14:00 ч. ще стартираме нашата панорамна
разходка из Античен Рим с лицензиран екскурзовод на български език.
Разходката започва от Арката на първия християнски император св.
Константин Велики и стига до Колизеума. Тя включва знаменитите символи на
Вечния град, при чиито основи с малко въображение ще се върнем двадесет
века назад – ще се опитаме да разгадаем как са живели древните римляни и
какво се е случвало по улиците на Рим. Античните руини ще оживеят и ще ни
разкрият част от тайните на този удивителен град, който не престава да ни
изумява и същевременно да ни напомня за оставеното от древноримската

цивилизация наследство в областта на правната система, градоустройството,
строителството на пътища, архитектурата, живописта и скулптурата. В 15:10 ч
ще влезем в самия Колизеум и ще разгледаме останките от този величествен
монумент. Ще разгледаме църквата Сан Пиетро ин Винколи (където се намира
гробницата на Папа Пий II и статуята на Мойсей от Микеланджело), арката на
първия християнски император св. Константин Велики, Колизеума отвън,
Римския и императорските форуми, Площад „Венеция”, Римски домове от I век
от н. е., Капитолийския хълм с панорамната тераса към Римския форум и
Театърът на Марчело. За финал ще посетим Базиликата „Св. Климент”, където
се намира гробът на св. Константин-Кирил. Свободно време. Нощувка.
2 ДЕН – Закуска. Свободно време. Посещение на Ватикана в 14:00 ч.
Разглеждане на Ватиканските музеи и базиликата Свети Петър. Ватиканските
музеи са огромно средище, където се съхраняват множество произведения и
артефакти
от
световното
културно
и
историческо наследство. Тези неща са трупани
от папите в продължение на стотици години
чрез покупки, подаръци или откровени грабежи.
Резултатът е една зашеметяваща колекция,
допълнена от интериор, често пъти по-ценен от
самите експонати. Сикстинската капела е
неизменна цел на масовия турист посещаващ
Ватикана. Немислимо е да си влязъл в Музеите и
да не отидеш там. Основните неща за разглеждане тук са мащабните
произведения на Микеланджело. Първоначално 32 годишният майстор е бил
нает да изрисува 12-те апостола върху тавана, но с присъщото за един велик
творец своенравие създава една съвсем различна и мащабна творба със сцени
от Стария завет, която рисува почти 4 години. В края на тура ще посетим
базиликата Свети Петър, която е една от най-известните атракции на
Ватикана. Тя, както и доста други забележителности в Рим, са дело на късния
ренесанс. Църквата е уникално постижение на човешката природа и всяка
година събира стотици хиляди вярващи и туристи, любители на архитектурата
и историята. Базиликата на Свети Петър е построена в средновековието - 15 и
16 век, когато християнската вяра се утвърждава като основна на стария

континент. На мястото на днешната църква е съществувал християнски храм
още в далечния 4 век. Така това място е пазител на християнската вяра, вече
повече от 16 века. Християните вярват, че на мястото на Базиликата е погребан
Свети Петър – един от 20-те апостола на Христос. Със своите над 15 000
квадратни метра – Базиликата на Свети Петър, се утвърждава като найголямата християнска църква в света. Свободно време, в което можете да
посетите замъка Сант Анджело например, намиращ се на 200 метра от Св.
Петър. Нощувка.
3 ДЕН – Закуска. Възможност за посещение на Вила „Боргезе” с екскурзовод
на бълг. език в 09:00 ч. Галерия „Боргезе“ е
една от задължителните спирки при посещение
в Рим. Това е красив музей, в който са събрани
много известни скулптури и картини, намиращ
се във вила Боргезе – един от най-големите
паркове в Италия. Можете да се насладите на
творбите на Бернини, Караваджо, Канова,
Рубенс, Рафаело, Тициан. В галерия „Боргезе“ се
влиза с предварителна резервация. Може да се остане само два часа, но те са
напълно достатъчни за спокойно разглеждане на цялата колекция. Пускат се
определен брой посетители. Човек се потапя в цялата приятна атмосфера и се
чувства наистина като в един приказен сън. Време за обяд и почивка.

В 14:00 ч. ще стартираме нашата пешеходна обиколка на Бароков Рим - Найизвестните римски фонтани и площади с
Фонтана „Треви” и Пантеона. Разходката ще
започне от Площадa на народа и ще обхване
най-прочутите барокови фонтани и площади
на този уникален град с хиляди лица. Ще чуете
любопитни факти и ще откриете много тайни
за
отношенията
на
най-известните
представители на римския барок Боромини и
Бернини и тяхното съперничество. Началото
на ХVII век за Рим е изключителен артистичен период: революция в изкуството
бележи натурализмът на Караваджо, от друга страна тримата художници
Карачи от Болонската школа следват академичната традиция, а творчеството
на Рубенс проправя пътя на стила „барок”. През ХVII век Рим е арена на
съревнование и място, където се концентрират творческите търсения на
художници, скулптори и архитекти от цяла Европа. Ще посетите Пантеона,
който ще ви изуми с уникалната си архитектура. Вътре се съхраняват
съкровища на изкуството, там се намира и гробът на Рафаел Санцио.
Разходката включва прочути църкви, фонтани и пиаци като Фонтана „Треви”,
Площад „Колонна”, Колоната на Марк Аврелий, Площад „Монтечиторио”,
Площад „Навона”, Църквата „Св. Мария Сопра Минерва” и др.Площад „Кампо де
Фиори” Крайната точка е площадът „Кампо де Фиори” – там в миналото са се
извършвали публични смъртни наказания, а сега е едно от най-живописните
места в Рим. Свободно време. Нощувка.
4 ДЕН –
Закуска. Свободно време. Отпътуване за Букурещ в 18:20 ч. и
пристигане в 21:25 ч. Организиран трансфер Букурещ–Русе.
ТУРОПЕРАТОРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ИЗВЪРШВА ПРОМЕНИ ПО
ПРОГРАМАТА!
ЦЕНА : 28.10 – 31.10.2020 - 790 лв. за ранни записвания до 31.05.2021 г.
Редовна цена: 840 лв. на човек в двойна стая
Цената подлежи на препотвърждение.

За трети възръстен: 790 лв.
За дете до 12 години с двама пълноплащащи възрастни: 550 лв.
За единично настаняване: 960 лв.
Цената включва :
 самолетен билет Букурещ – Рим – Букурещ с включен ръчен багаж до 10
кг с размери 40х20х25 см.;
 летищни такси;
 трансфери Русе - Букурещ - Русе, летище Рим - хотел - летище Рим;
 3 нощувки със закуски в хотел 3* в Рим;
 пешеходни туристически обиколки с екскурзовод на български език;
 водач и екскурзовод от туристическа агенция “MG Travel™“ при минимум
20 туристи;
 медицинска застраховка с покритие 5 000 евро за лица под 71 г.
Цената не включва :
 Входна такса за вила „Д‘Есте“ с включен транспорт и екскурзоводско
обслужване на бълг. Език – 90 лв.
 Посещение на Ватиканските музеи с местен екскурзовод на български
език (с включена такса резервация, входна такса, ползване на слушалки
по време на обиколката и местен екскурзовод) на турист при минимум 15
туристи: 75 лв за възр. ; 60 лв за деца 1-17 г.;
 Входна такса за Вила Боргезе за индивидуален билет– 48 лв. за възрастен
; ( при евентуално желание, обектът се посещава срещу такса
резервация, включваща екскурзоводско обслужване от 200 евро;
таксата се поделя солидарно от всички, които желаят да посетят
галерията). 26 лв. за младежи между 18 – 25 годишна възраст; 5 лв. за
дете под 18 г.;
 Градска такса – заплаща се на рецепцията на хотела: 3-6 EUR на турист на
ден;
 Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро за лица на и над 71 г.: 3
лв. на човек на ден/ доплаща се предварително от България/;
 Плащане на пакет „Седалки“ в самолета – 14 лв. /задължително, заявява





се и се заплаща предварително от България/;
Плащане на приоритет (дава ви възможност да вземете с Вас 1 ръчен
багаж в салона на самолета с размери 55Х40Х20 см +1 малка чанта в
салона + Гише за чекиране и качване на борда с предимство) – 1 брой
ръчен багаж до 10 кг с размери 55Х40Х20 см - 50 лева ( цената се
препотвърждава при закупуване);
Чекиран багаж до 20 кг - 80 лв. в двете посоки ( цената се
препотвърждава при закупуване на самолетните билети)

***Забележка: Входните такси на посещаваните обекти се препотвърждават.
Полетно разписание:
Отпътуване
Bucharest – H.Coanda (OTP)
Day
Depart
Friday
10:00

Rome Ciampino (CIA)
Arrive
Stops
Nonstop
11:05

Връщане
Rome Ciampino (CIA) - Bucharest - H.Coanda (OTP)
Day
Depart
Arrive
Stops
Nonstop
Monday
18:30
21:25

Ryan Air

Ryan Air

При записване се внася депозит в размер на 30% и доплащане на остатъка
от сумата 30 дни преди пътуване.
Всички цени се заплащат в лева по курса на БНБ за деня в брой или по
банков път. Върху офертните цени не се начислява ДДС. Фактури се
издават с неначисляване.
АСПРО МГ ЕООД има сключена Застраховка “ Отговорност на
туроператора” по смисъла на чл.42 от Закона за туризма, полица номер
03700100002560/12.03.2021 г. на „Eвроинс“ АД.

