ФРЕНСКА И ЛИГУРСКА РИВИЕРА
Римини – Милано – Сан Ремо – Мантон – Ез – Монако – Ница – Кан – Антиб –
Генуа – Болоня – Римини
7 нощувки

8 дни / 7 нощувки
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, на база закуска,
с включени летищни такси. РАННИ ЗАПИСВАНИЯ до 31.01.2020 г.

2020

Човек в
двойна
стая

Единична
стая

Трети
възрасте
н

Дете от 2 - 12 г.
настанено с 2-ма
възрастни

15.06 – 22.06

1323 1150

1675 1455

1273 1107

1253 1089

21.09 – 28.09

1323 1150

1675 1455

1273 1107

1253 1089

Цената е на човек в ЛЕВА и
включва:



Самолетен билет до Анкона, с директен чартърен полет на Bulgarian Air
Charter




Летищни такси;
Чекиран багаж до 20 кг и 1 ръчен багаж с размери 40х30х20см;



Всички трансфери и транспорт по програма;



1 нощувка със закуска в хотел 3* в Римини (Италия);



1 нощувка със закуска в хотел 3* в района на Милано (Италия);




3 нощувки със закуски в хотел 3* в района на Сан Ремо (Италия);
1 нощувка със закуска в хотел 3* в района на Генуа (Италия);



1 нощувка със закуска в хотел 3* в Римини (Италия);





Екскурзионна програма в Милано – Сан Ремо – Мантон – Ез – Монако –
Ница – Кан – Антиб – Генуа – Болоня;
Трансфер летище - хотел – летище с лицензиран автобус;



Представител на туроператора с български език за целия престой;



Екскурзоводско обслужване на място с превод на български език;



Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистанс с ДЗИ.

Цената не включва:
 Разходи от личен характер, входни такси за посещаваните обекти и прояви,
посещавани по желание и градски транспорт;


Такса престой в Италия - заплаща се на рецепцията при настаняване във
всеки хотел: 2-4 ЕВРО в хотел 2*/3 * и 4-6 ЕВРО в хотел 4* на турист на ден;



Слушалки по време на пешеходната разходка в Милано - 3 ЕВРО;





Катедралата в Милано – 3 ЕВРО, качване на терасите пеша - 9 ЕВРО, с
асансьор - 13 ЕВРО;
Ла Скала в Милано - 9 ЕВРО;



Храна, напитки и услуги, неупоменати в програмата;



Застраховка ‘Отмяна на пътуване‘;



Разходи от личен характер;



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.

Превозвач: Bulgaria Air Charter
Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София – Анкона – Понеделник 14:00 / 15:00 ч.(местно време)
Анкона – София – Понеделник 15:30 / 17:30 ч.(местно време)
Трансфер: хотел – летище
Продължителност: около 1 час в посока с 3*/4* автобус.
ПРОГРАМА
Ден 1
СОФИЯ – АНКОНА – РИМИНИ
Среща на летище София. Отпътуване за Италия с директен чартърен полет на
Bulgaria Air Charter до летище Анкона. Кацане на летището в Анкона. Трансфер до
Римини – около 90 км. / 1 час. Настаняване в хотел 3*. Нощувка.
Ден 2
МИЛАНО
Закуска. Отпътуване за Милано (330 км./ 4 часа) и туристическа програма с
разглеждане на замъка Сфорца (отвън), Катедралата (отвън), галерията Виктор
- Емануил II, паметника на Леонардо да Винчи, Ла Скала (отвън) др. Свободно
време. Трансфер и нощувка в хотел 3* в района на Милано.

Ден 3
САН РЕМО
Закуска. Отпътуване за Лигурската ривиера. Пристигане в Сан Ремо (270 км./ 3,5
часа) и разходка в центъра на красивия пристанищен град, известен с културните се
и музикални фестивали. Нощувка в хотел 3* в района на Сан Ремо.
Ден 4
МАНТОН – ЕЗ – МОНАКО
Закуска. Отпътуване за Френската ривиера. Пристигане в Мантон (30 км./ 45
мин.) - живописен град, разположен в близост до границата с Италия, известен с
името „Перлата на Франция“ заради невероятната си красота. В Мантон се
съчетават в пълна хармония природата и културата – потъналите в зеленина пакове
и градини са като запазена марка на архитектурните стилове, които могат да се
видят на френската Ривиера. Разходка из сенчестите улички на стария град с
великолепната гледка към морето и къщите, които са сякаш кацнали по склоновете.
Отпътуване за Ез (20 км./ 30 мин.) - едно от най-очарователните кътчета по
Френската Ривиера. Градчето, съхранило романтиката и атмосферата на
Средновековието, се слави с неподражаемото гостоприемство на местните си
жители, с красивата ботаническа градина „Жардин Екзотик” на върха на курорта; с
най-старата си сграда, датираща от 1306 г., с причудлива форма - Църквата на
Светия кръст; с малкия бароков католически храм „Успение Богородично” и със
занаятчийските магазинчета за сувенири, уютно приютени в миниатюрни пещери.
Отпътуване за Княжество Монако (10 км./ 15 мин.) - перлата на Лазурния бряг,
която предлага исторически и културни забележителности, тропическа растителност
и безброй мероприятия - всичко създадено с цел да доставя удоволствие на
многобройните туристи. Дворецът на фамилия Грималди - основатели на
Княжеството, които превръщат миниатюрната държава в едно от найпроспериращите места в света и го управляват и до днес; Катедралата, където са
погребани членове на фамилия Грималди. Възможност за посещение на
Океанографския музей на Жак-Ив Кусто, представящ огромна колекция от морска
флора и фауна, модели на изследователски кораби, аквариум с повече от 4000
представители на средиземноморската и тропическата екосистема.
Трансфер и нощувка в хотел 3* в района на Сан Ремо.

Ден 5
НИЦА – КАН – АНТИБ
Закуска. Отпътуване за Френската ривиера. Посещение на Ница (60 км./ 1 час),
градът комбиниращ най-доброто от френския шик и живота на брега на морето.
Разходка из старата част, съхранила атмосферата и автентичния дух на
Средновековието с атрактивния пазар на цветята, най-големия площад “Масена” и
крайбрежния булевард “Променад Де-з-Англе”, където са най- престижните хотели
на Френската ривиера и често могат да бъдат видени филмови знаменитости.
Отпътуване за Кан (35 км./ 50 мин.) и с пешеходната обиколка ще посетим
двукилометровия булевард Кроазет, който със своите палми и тропическа
растителност е като изваден от Холивуд. На този булевард се намира и хотел
Карлтън, където отсядат и световноизвестните личности по време на Филмовият
фестивал.
Отпътуване за Антиб (15 км./ 25 мин.) - още една перла от гердана на Френската
Ривиера. Средновековни укрепления, Малки, тесни каменни улички, обградени от
високи къщи с ярки фасади и малки прозорци с цветни кепенци, екзотични вили.
Тишина и спокойствие, чистота. На места тропическите растения и огромни кактуси
като че ли са оставени нарочно за снимка. Трансфер и нощувка в хотел 3* в района
на Сан Ремо.
Ден 6
ГЕНУА
Закуска. Отпътуване за Генуа (150 км./ 2 часа). Пристигане и пешеходна разходка в
центъра – свободно време на "златната улица" (главната улица Гарибалди),
площад "Ферари, катедралата “Сан Лоренцо” (отвън), Двореца на дожите,
Старото пристанище.
Свободно време.
Трансфер и нощувка в хотел 3* в района на Генуа.
Ден 7
БОЛОНЯ - РИМИНИ
Закуска. Отпътуване за Римини. По пътя посещение Болоня (290 км./4 часа).
Свободно време с възможност за разходка и разглеждане на Виа Индепенденца,
Фонтанът на Нептун – най-често наричана от местните Il Gigante или Гиганта,
Дворецът на крал Енцо Савойски, площад Маджоре – мястото, където ще видим
едни от най-красивите наредени
сгради:

смятаната за шедьовър катедрала „Сан Петронио“ и двете кули символ на града.
Тя е най-голямата и значима базилика в Болоня и е посветена на Св. Петроний,
епископ от V век и светец покровител на града. Трансфер и нощувка в хотел 3* в
Римини (115 км./около 1,5 часа).
Ден 8
РИМИНИ - АНКОНА - СОФИЯ
Закуска в хотела. Трансфер до летище Анкона (95 км./около 1 час) за полет до
София. Прибиране в София около 17,30 ч.

