Незабравима почивка на Балеарските острови о.Майорка

8 дни / 7 нощувки
Полети
Полет
Излита /час
Каца / час
Авиокомпания
"Bulgaria Air"
15:00
17:00
София – Палма
де Майорка
17:50
21:20
"Bulgaria Air"
Палма де
Майорка
– София
Настаняване – Ранни записвания до 30 ноември 2020 година / редовни цени
Период на
Двойна стая
Единична
Трети
Дете до 12
екскурзията
стая
възрастен
години
9 – 16 юни
1089 лева /
1279 лева /
1059 лева /
839 лева / 899
2020 година
1149 лева
1339 лева
1119 лева
лева
22 -29
1139 лева /
1329 лева /
1109 лева /
1009 лева /
септември
1189 лева
1379 лева
1159лева
956 лева
2020 година

Туристическа програма

ДЕН 1
Oтпътуване от летище София с директен полет до Палма де Майорка. Трансфер до
хотела. Вечеря. Нощувка.

ДЕН 2
Закуска. Информационна среща. Свободно време.
Вечеря. Нощувка.

ДЕН 3
Закуска. Свободно време. Вечеря. Нощувка.

ДЕН 4
Закуска.Свободно време.
По желание целодневна екскурзия до столицата Палма.
Разгледайте Палма-гостоприемна и отворена към морето и преоткрийте нейното
културно и историческо наследство.
Символът на столицата е готическата катедрала “La Seu”, което в превод означава
“светлина”. Тя се намира над пристанището и е строена близо 400 години.Зад нея е
разположена старата част на Палма със своите малки и тесни каменни улички, китни
старинни къщи, благороднически дворци и няколко красиви църкви.
Ще имате възможност да прекосите закътаните улици на старата част на Палма и ще
видите вътрешни дворове, чиито барок, готика и възрожденски стилове са достойни
за възхищение. Ще достигнете и Кметството на Палма с красивата си фасада и
характерен за него оригинален покрив, построено през ХVII век. След обяд ще се
насладите на обзор от автобуса, където ще видите Пасео дел Борне, Ла Плаза де
Торос, Лас Рамблас
Вечеря.Нощувка.
В цената на екскурзията е включен входът за катедралата!!!

ДЕН 5
Закуска. Свободно време.
По желание целодневна екскурзия до Валдемоса и Пуерто Сойер.
Валдемоса се намира се на 17 км. от Палма, в долината Сиера да Трамунтана.
Разходка из тесните каменни улички и посещение на Кралския манастир- Ла
Картуха, в който през зимата на 1838-1839 година са живяли Фредерик Шопен и
Жорж Санд.
За да стигнете до центъра на града, ще имате възможността да хванете необичайна
ретро трамвайна линия, открита през 1913 г., със своевременна мотриса, която е
първият по рода си работеща на електрическа енергия в Майорка. Интериорът е
направен от дърво и е гаранция за едно удивително и незабравимо пътуване. Ще
направите и една спирка, за да видите центъра на град Сойер, площада на
Конституцията и на Свети Вартоломей - безспорни символи на град Сойер.
Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка

ДЕН 6
Закуска. Свободно време. По желание целодневна екскурзия до Алкудия и
Форментор - отпътуване за северната част на остров Майорка. Разположен в
северната част на острова, полуостров Форментор е едно от най-прекрасните места.
От панорамната площадка Ес Коломер се открива красива гледка към малкото
едноименно островче. Продължаване към средновековния град Алкудия. Пешеходна
разходка: Енорийската църква, портата на града и Римския театър. Вечеря. Нощувка.

ДЕН 7
Закуска. Свободно време. По желание целодневна екскурзия до пещерата Драк.
Недалеч от пристанището и плажа са разположени пещерата Драк, известни с
езерото Мартел - едно от най-големите подземни езера в света. В пещерата ще се
насладите на концерт с музика на Шопен, Вагнер, Мартини, Кабайеро и Офенбах.
Вечеря. Нощувка.

ДЕН 8
Закуска. Свободно време. Напускане на хотела. Полудневна обиколна екскурзия до
Палма (включена в цената). Трансфер до летището за полет до България.

Цената включва
* самолетен билет за директен полет с включени летищни такси на
авиокомпания "Bulgaria Air";
* 7 нощувки на база полупансион в хотел Ipanema 3* Park superior или
подобен хотел на о.Майорка;
* трансфер летище - хотел - летище;
* полудневна екскурзия с водач на български език;
* представител на български език по време на целия престой
* Медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” от "EUROINS" с
лимит на отговорност 10 000 €

Цената не включва
* Туристическа такса престой: - 1,50 EUR / около 3 лева . Таксата се

заплаща;индивидуално от туристите на рецепцията на хотела;
* Еко такса: до 2 евро / 4 лева на турист на ден. Заплаща се индивидуално на
рецепцията на хотела.;
* Допълнителни екскурзии;
* Цената не включва разходи от личен характер;
* Входни такси за посещаваните обекти;
*Препоръчваме ви застраховка "отмяна на пътуване;
* Доплащане за застраховка за възрастни от 70 до 75 г.: 5 лв за 8 дни; от 76 г.
нагоре: 25 лв за 8 дни.

Допълнителни екскурзии:
• Целодневна екскурзия до Палма с включен вход за Катедралата La Seu
• Възрастен - 109лв.
• Целодневна екскурзия Пещерите Драк
• Възрастен - 104лв.
• Целодневна екскурзия Алкудия и Форментор
• Вэзрастен - 86лв.

