Пулия 2020

8дни / 7 нощувки

Дата на
тръгване

Брой
3-ти / 4нощувки Човек в
двойна Единична
ти
стая
стая
възрастен

1-во / 2-ро
дете
2 – 12 г.

7
02.06 – 09.06

1022
лева

1188 лева

808 лева

644 лева

1155
лева

1497 лева

989 лева

812 лева

7

01.09 – 08.09

Полети
Полет

Излита / час

Каца / час

Авиокомпания

София - Бари

14:05

14:15

Bulgaria air

Бари – София

10:55

13:05

Bulgaria air

Туристическа програма

Ден-1
Събиране на летище за полет до Бари. Трансфер до хотела. Продължителност на
трансфер – около 1 час и 30 минути. Настаняване. Вечеря. Нощувка.
Ден-2
Закуска. Информационна среща. Свободно време за плаж или допълнителни
екскурзии по желание:


Бари – столицата на област Пулия и Полиняно а Маре – Перлата на
Адриатика.

Ден-3
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна екскурзия по желание:


Ден-4

Матера – част от световното културно наследство, под протекцията на
ЮНЕСКО и Европейска столица на културата през 2019 (заедно с Пловдив).

Закуска. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии по желание:


Алберобело (ЮНЕСКО) – известната приказна столица на Трулите и
Локоротондо – едно от стоте най-красиви малки градчета в Италия.

Ден-5
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии по желание:


Лече – „столицата“ на специфичния барок в Южна Италия и Отранто –
очарованието на полуостров Саленто.

Ден-6
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии по желание:


Остуни или още познат като „Белият Град”.

Ден-7
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии по желание:


Мартина Франка – типичният за Италия старинен град е прекрасен пример
за бароковото изкуство.

Ден-8
Закуска. Трансфер до летище Бари за полет към България. Продължителност на
хотел – около 1 час и 30 минути.

Цената включва
* Самолетен билет до Бари с директен чартърен полет с авиокомпания Бългериън
Ер Чартър;
* Регистриран багаж 15 кг на човек и 7 кг ръчен;
* Летищни
такси;

* 7 нощувки, закуски и вечери, с включено ¼ л вино и ½ л вода, в Argonauti Sea Life
4* Premium;
* Трансфер летище – хотел – летище;
* Чадъри и шезлонги на плажа;
* Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро;
* Представител на туроператора владеещ български за целия прест

Цената не включва
* Допълнителни екскурзии;
* Лични разходи;
* Цените са калкулирани с параметри 650$/ тон и 1 евро = 1.17 долара;
* В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други
допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди
сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия
като напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за
отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, цената на входните
билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на
обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или
самолетите и др.

Допълнителни екскурзии:
Екскурзия

Вид

Цена дете

Цена за
възрастен

2 – 11,99 г.

в лева

в лева

Бари и Полиняно а Маре с дегустация на
питка „ Фокача“ и вино

Целодневна

108

54

Матера (ЮНЕСКО)

Полудневна

98

49

Алберобело – Локоротондо с дегустация
на домашно приготвени ликьори и сладки, Целодневна
местно производство

118

59

Лече и Отранто с дегустация на
маслиново олио и местни продукти

Целодневна

128

64

Остуни

Целодневна

88

44

Мартина Франка с дегустация на местен
деликатес от месо и вино

Полудневна

88

44

3 екскурзии

320

160

4 екскурзии

440

220

Пакет 3 екскурзии




Бари и Полиняно а Маре
Матера (ЮНЕСКО)
Алберобело и Локоротондо

Пакет 4 екскурзии





Бари и Полиняно а Маре
Матера (ЮНЕСКО)
Алберобело и Локоротондо
Лече и Отранто

Пакет 5 екскурзии






Бари и Полиняно а Маре
Матера (ЮНЕСКО)
Алберобело и Локоротондо
Лече и Отранто
Остуни

5 екскурзии

520

260

6 екскурзии

590

295

Пакет 6 екскурзии







Бари и Полиняно а Маре
Матера (ЮНЕСКО)
Алберобело и Локоротондо
Лече и Отранто
Остуни
Мартина Франка

Описание на хотел Argonauti Sea Life 4* Premium
Argonauti Club Resort 4* Premium е луксозен архитектурен комплекс, включващ
кокетни италиански вили и комфортни апартаменти разположени в прекрасен
морски курорт, известен с буйната си средиземноморска растителност, съчетана с
фин златист пясък по бреговете на Йонийско море.
Парковото пространство на хотела е проектирано от известният италиански
архитект Луиджи Виети, така че да има излаз към залива на курорта.
Уникална характеристика на комплекса е яхтеното пристанище, което е перфектно
за вечерни, романтични разходки.
Местоположение
Argonauti Sea Life 4* premium е разположен на просторна територия в Южна
Италия, на брега
на морето, на

еднакво разстояние между градовете Матера и Таранто. Намира се само на 130 км
по магистрала от международното летище в Бари.
Околностите на хотела са включени в природен резерват, обусловен от притоците на
реките Агри и Кавоне в Йонийско море, което прави разходката до плажа
изключително приятна и освежаваща.
Плаж
Плажът е част от комплекса с безплатни чадъри и шезлонги за клиентите. За да го
достигнете, преминавате през прекрасна романтична зелена борова гора по
обособени пътеки, или с минибусчета, които се движат през целия ден. Плажът е
дълъг и широк, с фин пясък и безплатни чадъри и шезлонги.
Пясъчната ивица е с ширина 24 метра, в близост до устието на река Кавоне.
Стаи
Нашите клиенти се настаняват в луксозни и уютно обзаведени апартаменти. Всеки
от тях разполага с тераса или веранда, заобиколен е от зеленина и цветя. Всеки
апартамент има спалня и кухненски бокс.
Кокетните вили, с прекрасно аранжирано пространство между тях ще ви очароват.
Дизайнът им е вплел културните традиции на Италия, като впечатление прави
хармоничната игра на цветове и използваните материали: дърво, гипс, вулканичен
камък и глинени плочки. Огромните остъклени фасади на вилите създават
впечатлението за комуникация между вътрешното и външното пространство.
Помещенията за настаняване предлагат:






Баня и тоалетна;
Плазмен телевизор;
Климатик;
Оборудвана кухня ;
Градина.

Удобства и услуги

Гостите на хотела могат да ползват безплатно Wi-Fi интернет в общите зони
(рецепция, лоби). На територията на хотела има ресторант, бар, амфитеатър, тенис
кортове, игрища за футбол, баскетбол и магазин за сувенири.
Услуги срещу доплащане
Срещу допълнително заплащане хотелът предлага:





Анимация, бебе-клуб;
Фитнес зала;
Спа Зона;
Голф игрище.

Спорт
Анимация с водни спортове за туристите, които искат да усетят морето истински:








Курс по мореплаване;
Риболовна екскурзия;
Пара-планер;
Сърфинг;
Гребане;
Наем на лодки;
Търсене на делфини и костенурки.

Храна и напитки
Argonauti 4* предлага на своите гости фантастична кухня, типична за Южна Италия.
Главният готвач е един от най-добрите в Италия и всички ястия са приготвени с
много умение и висококачествени продукти.
Ресторантът на Argonauti 4* e просторен, отлично декориран и обзаведен. Освен
включените в цената ястия се предлага а-ла-карт меню с изискани
средиземноморски специалитети за обяд и вечеря, аперитив на терасата на яхтеното
пристанище, дегустация на вина и фермерски продукти и много други.

Хотелът разполага с малък бар, където може да се поръчат разнообразни напитки.
Барове, ресторанти и магазини













Ресторант C’è di buono;
Ресторант La Battigia;
Пизария Pizza Luv;
Бар Caffè del Porto;
Бар на плажа – Paguro Bar;
Фризьор – Movie Cutting;
Магазин за дрехи и сувенири – Holly Top;
Домашни изделия и дрехи – Acanto;
Местни продукти от Лукания - Bottega Lucana;
Супермаркет – Market Forza 3;
Магазин за плажни принадлежности – Capriccio Beach;
Наем на лодки и училище по мореплаване – OceanMed Sailing.

Яхтено пристанище
Argonauti 4* premium разполага със собствено яхтено пристанище, което предлага
отлична обстановка за романтични вечери. На място може да се наеме яхта.
Домашни любимци
Възможно е допускане на животни, но след запитване.

