ФРАНЦИЯ – ПРОВАНС

– ПО ПЪТЯ НА РИМЛЯНИТЕ и
ХУБАВОТО ВИНО

За ценителите на различното......
Комбинирана екскурзия със самолет и автобус
По маршрут: СОФИЯ – МИЛАНО – САН РЕМО – ЕКС АН ПРОВАНС – АРЛ – МОНПЕЛИЕ – НИМ –
АВИНЬОН – ОРАНЖ – ПОН ДЬО ГАР – КАРКАСОН – НАРБОН – ТОРИНО - МИЛАНО – СОФИЯ

Дати
19.06.2019 година
05.09.2019 година

Цена
1255 лева.
1270 лева

7 дни / 6 нощувки / 6 закуски/ 4 вечери

Защо в Прованс? Разнообразието от забележителности е огромно – от
римските останки в Арл, Ним и Оранж до двореца на папите в Авиньон и
пълния с фонтани в чест на крал Рене Добрия живописен град Екс ан Прованс.
Прованс е благословен със слънце и трюфели, той е символ и на добра кухня –
чесново писту, маслен рататуй, рибен буябес или фреш от изстискан лимон. И
да не забравим богатата колекция от вина – класическо Кот дьо Рон, както и по
– леките и освежаващи местни розета Провансал......Елате с нас и се насладете
на Провансалския живот....

1 ден – София – Милано – Сан Ремо
Излитане в 10.20 ч. с полет на BULGARIA AIR от аерогара София за Милано.
Кацане на летище Малпенса в 11.30 ч. Начало на туристическата програма в
Милано - столицата на областта Ломбардия, включваща Кастело Сфорцеско,
прочутата Миланска опера, галерията Виторио Емануеле и Катедралата.
Продължаване за Лигурска ривиера. Пристигане вечерта и разходка из Сан
Ремо – световноизвестният фестивален град. Настаняване в хотел. Нощувка.
2 ден – Лигурска Ривиера – Екс ан Прованс – Арл - Монпелие
Закуска. Отпътуване за Монпелие. Попътна спирка в Екс ан Прованс старата столица на областта Прованс и родното място на прочутия Пол Сезан,
известен с прозвището си „Градът с хилядата фонтана”, поради многобройните
термални извори, причина селището да бъде основано на това място от
римляните. Продължаване за Арл - наричан още „душата на Прованс”. Този
град на река Рона привлича като магнит археолози, любители на изкуството и
историци. Разходка из историческия център. Настаняване в хотел в Монпелие.
Вечеря. Нощувка.
3 ден – Монпелие - Ним
Закуска. Еднодневна екскурзия до Монпелие и Ним. Разходка из Стария град
на Монпелие и площада на Комедията, заобиколен от Операта и Еспланадата.
Отпътуване за френската провинция Лангедок и Ним, града, в който се
съхранява един от най – добре запазените римски амфитеатри в света. Интерес
представлява и Мезон Каре. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
4 ден – Авиньон – Оранж – Пон дьо Гар
Закуска. Свободно време или по желание еднодневна екскурзия до Авиньон и
Оранж, градовете, попадащи във френската провинция Прованс. Отпътуване
за Авиньон, известен като „втори Рим”, градът с най-красивия и най-големия
архитектурен готически ансамбъл, състоящ се от Папския дворец, Катедралата
и моста Свети Бенезе (UNESCO). Продължаване за Оранж, градът,
разположен в долината на река Рона, известен с античния амфитеатър и вината
си, които се произвеждат във френския винарски център Шатоньоф–дю-Пап.
Възможност за дегустация на прочутите френски вина. Попътна спирка за
снимки на известния и единствен останал невредим вече 2000 г. римски
акведукт Пон дьо Гар. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
5 ден – Каркасон – Нарбон
Закуска. Свободно време или по желание еднодневна екскурзия до Каркасон
и Нарбон. Отпътуване за Каркасон (UNESCO), познат като най - цялостно
укрепеният средновековен град в Европа, запазил се до днес. Туристическа
програма - Базиликата Сен Назер, Нарбонската врата, Къщата на
Инквизицията. Попътна спирка в Нарбон, градът, който е бил първата
римска колония,
създадена

извън пределите на Италия, като станция на пътя Виа Домициа, който свързва
Апенините с Пиринейския полуостров. Градът е известен със своята катедрала,
датираща от XIII в. Интерес представляват и архиепископският дворец,
археологическият музей, останки от Виа Домициа и изкуствения Канал де ла
Робин. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
6 ден – Монпелие – Торино
Закуска. Отпътуване за Италия. Пристигане в късния следобед в Торино столицата на областта Пиемонт, изящен бароков град, чието великолепие често
се сравнява с това на Париж. Пешеходна обиколка с разглеждане отвън на
следните забележителности: площад Карло – представителното лице на града с
църквите Сан Карло и Санта Кристина, площад Кастело, приютил пищния
дворец Мадама и музея на древното изкуство, Kралският дворец и
Катедралата. Настаняване в хотел. Нощувка.
7 ден – Торино - Милано - София
Закуска. Отпътуване за летище Малпенса в Милано. Полет за София в 12.15
ч. Кацане на летище София в 15.15 ч.
Пакетната цена включва: самолетен билет на BULGARIA AIR, летищни такси,
1 брой чекиран багаж до 23 кг и 1 брой ръчен багаж до 10 кг с размери
55х40х23 см, транспорт с автобус по време на туристическата обиколка, 6
нощувки със закуски в хотели 3***, от които 1 – в Сан Ремо, 4 - в Монпелие,
1 – в Торино, 4 вечери, туристическа програма – посещение на Милано, Сан
Ремо, Арл, Монпелие, Ним, Екс ан Прованс, Торино, водач от агенцията.
Забележка: в пакетната цена са включени летищни такси на стойност 121
ЕUR към дата 21.01.2019 г. В случай на тяхна промяна при издаването на
самолетните билети, разликата ще бъде добавена към доплащането на
пакетната цена.
Пакетната цена не включва: входните такси за посещаваните туристически
обекти по програмата, посещение на винарска изба и дегустация – 12.00 EUR,
градска такса в хотелите – от 1.50 ЕUR-2.80 EUR на турист на ден /заплаща се
директно на рецепцията в хотелите/.
Допълнителни екскурзии:
екскурзия до Авиньон и Оранж – 40 EUR
екскурзия до Каркасон и Нарбон – 45 EUR
Забележка: цените са калкулирани при мин. 20 туристи и включват
специално организиран за групата транспорт, беседа на придружаващия
водач, входните музейни такси се заплащат отделно. Необходима е

предварителна резервация и плащане с основния пакет.
Доплащане за:
 единична стая – 315 лв.
 мед. застраховка на ЗД „Евроинс“ с покритие 10 000 EUR – 10.00 лв., над
65 г. – 15.00 лв., над 70 г. – 20.00 лв.
Намаление за:
дете до 12 год. с двама възрастни на допълнително легло – 130 лв.
3-ти възрастен на допълнително легло – 25 лв.
Информация за музейните такси: НИМ - Римският амфитеатър - 10.00 EUR,
за деца от 07-17 год. – 8.00 EUR, за група мин. 20 тур. – 8.00 EUR с включен
аудиогид на 10 езика, Квадратната къща - 6.00 EUR, за деца от 07-17 год. –
5.00 EUR, Комбиниран билет (Амфитеатър, Квадратна къща и Кулата Магна) –
13.00 EUR, 11.00 EUR – за група от мин. 20 туристи и за деца от 07-17 г,
Авиньон - Папският дворец – 12.00 EUR, деца от 08-17 год. и пенсионери над
60 г./след представяне на лична карта/ – 10.00 EUR, Мостът Св. Бенезе -5.00
EUR, деца от 08-17 год. и пенсионери над 60 г./след представяне на лична
карта/ – 4.00 EUR, комбиниран билет за Папският дворец и Мостът Св. Бенезе
- 14.50 EUR при мин. 20 туристи – 11.50 EUR, деца от 08-17 год. и пенсионери
над 60 г./след представяне на лична карта/ – 11.50 EUR, Оранж – Амфитеатър
+ Исторически музей – възрастни: 9.50 EUR с включен аудиогид на 10 езика,
за деца от 07-17 год. и за група от мин. 20 туристи с включен аудиогид на 10
езика – 7.50 EUR, Нарбон - Комбиниран билет за Архиепископския дворец и
Катедралата– 6.00 EUR. За посещението на музеите се изисква входна такса
4.00 EUR за всеки музей (Aрхеологически музей, Хореум – подземните галерии
и др.), комбиниран вход за всички музеи – 10.00 EUR, Каркасон – Базиликата
Сен Назер – вход безплатен, Арл – комбиниран билет – 9.00 EUR, Понт дьо Гар
– 8.50 EUR.
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 30 туристи.
Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 20 дни преди началната
дата.

Необходими документи: лична карта; няма визови, санитарни и медицински
изисквания за посещаваните по маршрута страни.
Начин на плащане: депозит – 50 % от пакетната цена, доплащане – до 30
дни преди отпътуване.
Застраховка „Отмяна от пътуване“: предоставяме възможност за сключване
на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от
Закона за туризма, покриваща разходите за
анулиране на

пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни
причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело,
съкращаване от работа и др. Стойността на застраховката се изчислява на база
крайна дължима сума по договора, като има значение и възрастта на
Потребителя. В зависимост от възрастта на туриста стойността на застраховката
е между 3% и 8% върху крайната дължима сума по договора за организирано
пътуване.
Използвани транспортни средства по програмата: • самолет • автобус •

Разписание на полетите :
Полет
София - Милано
Милано – София

Излита / час
10:20
12:15

Каца / час
11:30
15:15

Авиокомпания
BULGARIA AIR
BULGARIA AIR

