КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ
Римини – Лидо Ди Йезело – Венеция – Флоренция –
Монтекатини Терме – Пиза – Сиена – Рим – Ватикана – Асизи
– Римини

8 дни / 7 нощувки

Дати / Цени в
лева

Човек в
двойна
стая

Единична
стая

Трети
възрасте
н

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

01.06 – 08.06

1267

1557

1217

1197

29.06 – 06.07

1267

1557

1217

1197

07.09 – 14.09

1267

1557

1217

1197

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 Лидо Ди Йезело (Италия);




1 нощувка със закуска в хотел 3* в Монтекатини Терме (Италия);
3 нощувки със закуски в хотел 3* в района на Рим (Италия);



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





Екскурзионна програма във Венеция, Флоренция, Пиза, Сиена, Рим,
Ватикана и Асизи;
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 пешеходнате разходки във Венеция, Флоренция,
Рим и Ватикана - 3 ЕВРО на човек на ден, заплащат се на място;

Билет за корабче Пунта Сабиони – Венеция – Пунта Сабиони - 12 ЕВРО
на човек в двете посоки - заплаща се предварително при записване;
 Входни такси във Флоренция: църквата "Санта Кроче" - 8 ЕВРО,
дворецът "Пити" - 16 ЕВРО, комбиниран билет за Купола на Брунелески,
Кулата на Джото и баптистерията "Сан Джовани" - 18 ЕВРО;




Посещение на галерия "Уфици" във Флоренция с местен екскурзовод (с
включена такса резервация и
входен

билет) при минимум 20 туристи: 75 лв. – възрастен, 50 лв – за лица 5-25 г.
Отстъпката за лица, ненавършили 26 години, е валидна при представяне на
документ за самоличност на място – заявява се и заплаща предварително при
записване. Местата са ограничени – максимум 25 туристи;


Входни такси в Пиза за Наклонената кула (18 ЕВРО) и Баптистерия (5
ЕВРО);



Градски транспорт/метро в Рим (1,5 ЕВРО - еднопосочен билет, 7 ЕВРО карта
за 24 часа);



Входна такса за Колизеумът в Рим - 12 ЕВРО;




Входна такса за купола нa базиликата "Св. Петър" в Рим - 8 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.

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
Полети
Полет
Излита / час
Каца / час
Авиокомпания
София –
14:00
15:00
Bulgaria Air
Анкона
Charter
Анкона –
15:30
17:30
Bulgaria Air
София
Charter
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
ВЕНЕЦИЯ
Закуска. Отпътуване в 08.00 ч. за Пунта Сабиони (25 км./15 минути), откъдето
групата се качва на корабче (около 30-40 минути) до Венеция (цената на билета за
корабчето не е включена в пакетната цена на екскурзията). Туристическа програма –
пешеходна обиколка (около 2 часа) с местен лицензиран екскурзовод с
разглеждане на десетки световноизвестни забележителности - базиликата „Сан
Марко”, Двореца на Дожите (отвън), Моста на въздишките, моста Риалто и др.
Свободно време - ще имате възможност да се потопите в уникалната атмосфера на
един от най-красивите градове на Европа. По желание (срещу допълнително
заплащане) ще можете да се разходите по Канале Гранде с лодка или гондола. В
късния следобед отпътуване обратно за Пунта Сабиони. Трансфер и нощувка в хотел
3* в курорта Лидо Ди Йезело.
Ден 3
ФЛОРЕНЦИЯ
Закуска. Отпътуване в 08.00 ч. за Флоренция (295 км./3,5 часа). Влизане с автобус
до историческия център на града и туристическа програма – пешеходна
обиколка (около 2 часа, включена в цената) с местен лицензиран екскурзовод –
разглеждат се църквата – пантеон „Санта Кроче”, „Портата на рая” в
Баптистерията, катедралата “Санта Мария дел Фиорe”, квартала на Данте,
площада Дел Синьория, „Понте Векио” и др. Свободно време. Трансфер (50 км./1
час) и нощувка в хотел 3* в Монтекатини Терме.
Ден 4
ПИЗА – СИЕНА
Закуска.

Отпътуване в 08.00 ч. за гр. Пиза (50 км./1 час) и посещение на „Двора на
чудесата” с разглеждане (отвън) на „Наклонената кула”, Катедралата и
Баптистерията.
Отпътуване за Сиена (125 км./1,5 час) и пешеходна разходка в центъра на града Катедралата, площад "Дей Кампо" и Палацо Публико.
Отпътуване за Рим (240 км./3 часа) и настаняване в хотел 3* в района на Рим.
Ден 5
РИМ
Закуска. Туристическа програма в Рим - с автобус, пеша и метро (билетите за метро
не са включени в пакетната цена на екскурзията) с лицензиран местен екскурзовод разглеждат се Колизеума (отвън), „Форо Романо” (отвън), хълма Капитолия, пл.
“Венеция” и др. Свободно време до 20 ч. Трансфер и нощувка в хотел 3* в района
на Рим.
Ден 6
РИМ
Закуска. Туристическа програма в Рим - с автобус, пеша и метро (билетите за метро
не са включени в пакетната цена на екскурзията). Пешеходна обиколка с
разглеждане на площад “Навона”, Пантеона, фонтана Треви, площад “Испания”
с прочутите стъпала и др. Свободно време до 20 ч. Трансфер и нощувка в хотел 3*
в района на Рим.
Ден 7
ВАТИКАНА - АСИЗИ
Закуска. Отпътуване в 08.00 ч. за посещение на Ватикана - с автобус, пеша и метро
(билетите за метро не са включени в пакетната цена на екскурзията) с лицензиран
местен екскурзовод. Разглеждане на Ватикана - площад „Свети Петър” и
базиликата “Свети Петър”, замъка „Сан’т Анджело” (НЕ се посещават
Ватиканските музеи).
Отпътуване за Асизи (185 км./около 2,5 часа). Трансфер и нощувка в хотел 3* в
Римини (170 км./около 2 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.
Допълнителни екскурзии
Разходка с корабче Пунта Сабиони – Венеция – Пунта Сабиони
12 евро на човек в двете посоки
Отпътуване за Италия и пристигане в Пунта Сабиони (220 км./около 3 часа),
откъдето групата се качва на корабче (около 30-40 минути) до Венеция.
Туристическа програма – пешеходна обиколка (около 2 часа) с местен лицензиран
екскурзовод с разглеждане на десетки световноизвестни забележителности –
базиликата „Сан Марко”, Двореца на Дожите (отвън), Моста на въздишките, моста
Риалто и др. Свободно време – ще имате възможност да се потопите в уникалната
атмосфера на един от най-красивите градове на Европа. По желание (срещу
допълнително заплащане) ще можете да се разходите по Канале Гранде с лодка или
гондола. В късния следобед отпътуване обратно за Пунта Сабиони. Трансфер на
обратно.
Галерия “Уфици”
75 лв. – възрастен, 50 лв – за лица 5-25 г.
Посещение на галерия “Уфици” във Флоренция с местен екскурзовод (с включена
такса резервация и входен билет) при минимум 20 туристи.
Важно: Отстъпката за лица, ненавършили 26 години, е валидна при представяне на
документ за самоличност на място.

