Венеция и Милано

5 дни / 3 нощувки
Период на пътуване
11 -15 април 2020 година
5 – 9 септември 2020
гадина

Настаняване
Двойна стая
239 лева
269 лева

Единична стая
358 лева
388 лева

Пътуване с автобус
Отпътуване от София в 05:00 ч. (площад Руски паметник), по маршрут София
- Белград - Загреб - Венеция. Има възможност за качване от Централна гара в
05:15 ч. по предварителна заявка. Настаняване. Нощувка в района на Венеция.

Туристическа програма
1 ДЕН
Отпътуване от София в 05:00 ч. (площад Руски паметник), по маршрут София Белград - Загреб - Венеция. Има възможност за качване от Централна гара в 05:15
ч. по предварителна заявка. Настаняване. Нощувка в района на Венеция.
2 ДЕН
Закуска. Свободно време във Венеция или по желание и срещу доплащане еднодневна екскурзия до Верона и Сирмионе. Туристическа програма във Верона:
Арена ди Верона - един от най-добре запазените римски амфитеатри в Европа;
площад Бра - най-големият площад във Верона и един от най-просторните и
внушителни в цяла Италия; Къщата на Жулиета; площад Деле Ербе - старият
римски форум; Площад Синьория и улица Мацини. Отпътуване за езерото Гарда.
Свободно време в Сирмионе - средновековен град крепост, построен на
едноименния полуостров на езерото Гарда. Нощувка.
3 ДЕН
Закуска. Свободно време във Венеция или по желание и срещу доплащане еднодневна екскурзия до Милано.Туристическа програма в Милано: Пиаца дел
Дуомо с огромната катедрала в неоготически стил Дуомо, наречена чудото на
Италия; Ла Скала - един от най-престижните световни оперни театри; замъкът
Сфорцa, построен през 1368г, за да защитава града, Музеят на науката и техниката;
покритата галерия на Виктор Емануил II във форма на кръст с остъклени
тавани.Възможност за посещение на църквата Santa Maria delle Grazie, където се
намира прочутата картина "Тайната вечеря" на Леонардо да Винчи. Нощувка.
4 ДЕН
Закуска. Отпътуване за Венеция. Пешеходна разходка във Венеция: площадът и
Катедралата Сан Марко с Камбанарията; Дворецът на Дожите; Мостът на
въздишките; Библиотеката и лоджетата на Сансовино; Камбанарията;
Часовниковата кула. Разходка до найкрасивия

венециански мост Риалто, из старинните тесни улички с пъстри сувенирни
магазинчета. Свободно време или допълнителна екскурзия (с доплащане) до
островите Мурано и Бурано - можете да посетите прочутите острови в сърцето на
Венецианската лагуна: Мурано - известен с ателиетата за художествено стъкло и
Бурано - островът на дантелите. Отпътуване за България.
5 ДЕН
Пристигане в София около обяд.

Цената включва





Транспорт с лицензиран автобус
3 нощувки със закуски в хотел 2/3* в района на Венеция
Туристическа програма във Венеция с екскурзовод на български език
Водач от агенцията

Цената не включва








Градски транспорт с корабче във Венеция - 7 евро / 14 лева на посока
(заплаща се задължително);
Еднодневна екскурзия до Милано – 29 евро 57 лева за възрастен – 14 евро / 27
за дете до 12 год. (при минимум 20 желаещи);
Еднодневна екскурзия до Верона и Сирмионе - 19 евро / 37 за възрастен,
безплатно за дете до 11.99г (при минимум 20 желаещи);
Екскурзия до островите Мурано, Бурано - 18 евро / 35 .eld при минимален
брой – 25 души;
Медицинска застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с покритие 2000
евро – 5.90 лв. / за лица над 65 г. – 11.80 лв; за лица над 75 г. – 17.70 лв./;
Доплащане за предни места в автобуса (първи и втори ред) -14,50 лв. на човек;
Доплащане за предни места в автобуса (трети и четвърти ред) -9,50 лв. на
човек;



Входни такси за посещаваните обекти

