
ЗЕЛЕНА ИНИЦИАТИВА

Знаем, че очаквате с нетърпение нашия нов каталог. Знаем също така, че всички вие сте чели
или слушали за зелените инициативи, които заемат все по–значима част и в съвремената
бизнес култура.
Надявяме се, че ще ви е интересно да порчетете кой материал е №1 в потока от твърди
отпадъци?
Преди да кажете пластмасата, огледайте се около Вас. Какво виждате? Плакати, тетрадки,
кашони, тефтери, каталози, украсени с цветна и лъскава хартия? Ето и отговора на въпроса.
Хартията е навсякъде! Хартията може да е гланцова или грапава, тънка или плътна.
НО…как всъщност се прави хартията?
Хартията се е правела на ръка и се е използвала от хиляди години, докато през 18-ти век с
въвеждането на машини за производство на хартия тя се превърнала в евтин и готов за
употреба материал. Днес хартията се прави от дървесен пулп, добиван от дървени стърготини
от късовлакнеста твърда дървесина, като например евкалипт или от дълговлакнеста мека
дървесина, например бор. Някои хартии се правят от памучни влакна. Първо дънерите на
дърветата се правят на стърготини с големината на пощенска марка. Отделните влакна се
извличат от стърготините посредством вода и топлина, след което се правят на каша (пулп).
Пулпът е меката, пореста част на дървото. Лигнинът е лепилото, което държи дървото като
цяло. Пулпът се избелва и изтънява върху ролкови сита, където водата се отстранява и пулпът
се изсушава; ролките правят хартията гладка. Веднъж изгладена и изсушена, хартията е готова
да се превърне в бележници, вестници, каталози, дипляни или други продукти.
Висококачествената хартия се избелва с белина, съдържаща хлор и понякога се покрива с
глина и лепила, за да ѝ се придаде гланцов завършек. Рециклираната хартия се прави от
отпадъчна хартия, смесена със свеж дървесен пулп. Почти всички видове хартия могат да се
рециклират днес, но някои видове са по-трудни за рециклиране от други. Рециклиращите
заводи изискват отделянето на гланцираните притурки, които идват с вестниците.
Гланцираните притурки имат наситено глинено покритие, което не всички хартиени фабрики
приемат. За разлика от другите рециклируеми материали, хартията не може да се рециклира
отново и отново. Рано или късно, влакната стават твърде слаби или къси, за да бъдат
използвани. Ето защо, при производството на нови хартиени продукти новите дървесни влакна
се смесват с рециклирана хартия.
Може би вече разбрахте, че хартията всъщност не е толкова безобидна.
"Зеленото" мислене и произтичащият от него начин на живот набират популярност у нас – все
повече хора оставят колите си и се качват на колела, събират боклука си разделно или пък се
отказват от найлонова торбичка в магазина, използват употребените вече листи хартия,
пишейки на гърба им. Отговорните ръководители се стараят да дигитализират своята дейност
и да печатат по–малко. Независимо колко са мащабни зелените инициативи нужно е да има
съпричастност и желание да подкрепиш зелената идея. Приканваме всички приятели и клиенти
на „Евелин Р“ да подкрепят зелената инициатива. В този ред на мисли новият ни хартиен
каталог няма да се разпространява масово както предни години и ще е достъпен само в нашия
офис в ограничено количество. Съдържанието вътре ще е съкратено в сравнение с
дигитализираният му вариант, който е публикуван на нашата интернет страница и във фейсбук
страницата ни. Всеки от вас може да направи своя избор като разгледа хартиения каталог и
след това да остави своя емейл в офиса, за да му изпратим дигиталната версия.
Искрено се надяваме заедно да прегърнем зелената идея и да подкрепим опазването на
природата!

НЕ БЪДИ ДЪРВО, СПАСИ ДЪРВО!

1
ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ

1



ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

"Обичам те, мое мило отечество! Обичам твоите балкани, гори, сипеи, скали и техните бистри

и студени извори! Обичам те, мой мили краю! Обичам те от всичката си душа и сърце, ако ти

и да си обречен на тежки страдания и неволи! Всичко, що е останало в моята осиротяла душа

добро и свято - всичко е твое!" Любен Каравелов

Програма: Участие в празничното изкачване до

Паметника на Свободата на връх Шипка.

Посещение на музейната сбирка, посветена на

Шипченската Епопея, включваща лични вещи,

ордени, снимков и документален материал,

картини и оръжие на опълченците. Отпътуване за

град Шипка. Посещение на храм –паметник

”Рождество Христово”, чиято църква е истински

архитектурен шедьовър, построен в традиционния

стил на руските катедрали от 17 в. Отпътуване.

Пристигане вечерта.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4* с WC,  

DVD

Екскурзоводско обслужване 

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти 

Разходи от личен характер.
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ПРАЗНИЧЕН ПОХОД ДО ВРЪХ 

ШИПКА

1 ден

Дати: 3-ТИ МАРТ

Маршрут:  Бургас - Айтос - Карнобат -

Сливен - Ямбол - Стара Загора -

Казанлък- Шипка

Цена на турист

Тръгване от възрастен

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 12г.  

с 1 родител

Стара Загора 20 лв 18 лв 19 лв

Сливен и 

Ямбол
30 лв 27 лв 28,5 лв

Карнобат и 

Айтос
40 лв 36 лв 38 лв

Бургас 45 лв 40,5 лв 42,75 лв

Поморие и 

Несебър
50 лв 45 лв 47,5 лв

Варна и 

Шумен
70 лв 63 лв 66,5 лв



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

Главата ми да отсекат, пак ще викам: "Да живее България!" 

Николай Хайтов

Програма: Отпътуване сутринта, пристигане в

Балчик и разглеждане на розовите градини и

Двореца - бившата лятна резиденция на

румънската кралица Мария е разположен на около

2 км югозападно от града. Градината е създадена

през 1955 г. и е национален спасителен център за

редки и застрашени видове по Вашингтонската

конвенция, носител на ордена „Св. св. Кирил и

Методий” II ст. Има богати колекции от тропични и

субтропични екзотични растения, а колекцията от

сукуленти и кактуси е втората по рода си в Европа

след тази в Монако и наброява около 600 вида.

Една сравнително новооткрита археологическа

забележителнот - крепостта в гр. Бяла намираща

се на самия нос свети Атанас. От тук се открива

чудесна гледка към морето. Издига се на самата

скала, където древните ни прадеди са построили

крепост, в която са открити следи от винарни,

древни пътища, бани, молитвени храмове, пещи за

печене на керамика, както и много други

обществени, търговски и частни сгради. Безспорно

едно от най-красивите и притегателни места е

именно на самия нос, където се е намирала

базиликата. Крепостта в град Бяла намираща се

на нос свети Атанас си заслужава да се посети!

Обектът е отворен от май 2014 година.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4* с WC,  

DVD

Екскурзоводско обслужване

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти 

Разходи от личен характер.

Цена на турист

Отпътуване 

от
Възрастен

Дете до 

11,99г. 

настанено с 

2-ма

родители

Дете до 

11,99г. 

настанено с 

1 родител

Стара Загора55 лв 49 лв 52 лв

Сливен и 

Ямбол
50 лв 45 лв 47 лв

Карнобат и 

Айтос
45 лв 40 лв 42 лв

Бургас 35 лв 31 лв 33 лв

Поморие и 

Несебър
30 лв 27 лв 28 лв

Варна и 

Шумен
20 лв 18 лв 19 лв
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ДВОРЕЦЪТ В БАЛЧИК И 

КРЕПОСТТА В БЯЛА

Маршрут: Бургас- Поморие- Несебър-

Слънчев бряг-

Обзор- Варна- Балчик- Бяла

1 ден

Дати: 20 април; 11 май; 

18 юни 13 юли 

17 август



Аз пях за България, защото я обичах... аз прославях нейната божествено хубава природа... аз се вглъбявах в 
историята й, защото бях пленен от величието на нейния минал живот... аз пях за нейните идеали, защото 

бяха свещени."  Иван Вазов

Програма: Преминаване през Хотнишката

екопътека, която е една от най-красивите в

България и е с дължина около 1,5км. Самата

пътека започва от Хотнишкия водопад, който

пък е един от най-впечатляващите в

страната ни и е с височина около 30м.

Екопътеката минава по поречието на р.Бохот

и стига до мястото от където извира.

Отпътуване към с.Емен и Еменския каньон.

Каньонът представлява живописна местност

по течението на р.Негованка. Под

въздействието на течащата река са се

образували многобройни водопади, прагове,

вирове и ниши, обградени от отвесни скали с

височина до 90м. Смайващи погледа

гледки!!!

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4* с 

WC,  DVD

Екскурзоводско обслужване по маршрута

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти 

Разходи от личен характер.
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ХОТНИШКИ ВОДОПАД И 

ЕМЕНСКИ КАНЬОН

Бургас - Айтос - Карнобат - Сливен 
- Ямбол – Велико Търново - Емен

1 ден

Дати: 20 април; 18 май; 

15 юни; 13 юли;           

10 август ; 14 септември; 

12 октомври

Цена на турист 

Тръгване от възрастеная
дете до 12г.с  

2 родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Пловдив и 

Стара Загора
20 лв 18 лв 19 лв

Сливен и 

Ямбол
30 лв 27 лв 28,5 лв

Карнобат и 

Айтос
40 лв 36 лв 38 лв

Бургас 45 лв 40,5 лв 42,75 лв

Поморие и 

Несебър
50 лв 45 лв 47,5 лв

Варна и Шумен 70 лв 63 лв 66,5 лв

Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!



Предателите на Отечеството не заслужават милост." Стефан Стамболов

Отпътуаване в посока Камчия. Пристигане и

разглеждане на СОК „Камчия” -

Международния детски санаторно-

оздравителен комплекс, който е построен от

Правителството на град Москва. Интерес

представляват Планетариума „Юрий

Гагарин” и музея на Космонавтиката в СОК

Камчия с авио-космическия център,

подходящи за посещение както от деца, така

и от възрастни.

Разходка до устието на река Камчия, най-

голямата българска река, вливаща се

директно в Черно море. Възможност за

разходка с лодка по реката и обяд в рибните

ресторантчета около поречието.

След обяд отпътуване в посока гр.Белослав,

по пътя посещение на фермата за щрауси в

с.Константиново. След това ще посетим

специализираната фабрика за ръчно духана

стъклария в гр.Белослав. Там туристите имат

уникалната възможност да наблюдават

работния процес и да видят как грубата

необработена стъкломаса се превръща в

изящни стъклени изделия, които са изложени

по витрините в Музея на стъклото. Следва

посещение на близкия град Провадия и

изкачване до крепостта Овеч Късния

следобед отпътуване към Бургас през

Айтоския проход, местността Чудните скали

и язовир Цонево. Връщане в Бургас вечерта.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4* с 

WC,  DVD

Екскурзоводско обслужване по маршрута

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти 

Разходи от личен характер.
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ПО ДЕЛТАТА НА РЕКА 

КАМЧИЯ

Бургас - Камчия - Белослав -
Провадия - Айтос 

1 ден

Дати: 30.03.2019; 20.04.2019; 

18.05.2019;29.06.2019; 27.07.2019; 

24.08.2019; 28.09.2019; 19.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от възрастеня
дете до 12г.с  

2 родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Стара Загора 50 лв 45 лв 47,5 лв

Сливен и 

Ямбол
40 лв 36 лв 38 лв

Карнобат и 

Айтос
35 лв 31,5элв 33,25 лв

Бургас 30 лв 27 лв 28,5 лв

Поморие и 

Несебър
20 лв 18 лв 19 лв

Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

Входни такси: Планетариум – 5 лв 

възрастни/ 3 лв. ученици/ 2 лв. деца до 6 

години; Музей на стъклото в Белослав – 5 

лв. възрастни/ 3- деца; Крепостта Овеч – 2 

лв. възрастни/ 1 лв. дете :



„О, неразумни и юроде! Поради что се срамиш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? 
Или българите не са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни 

римляни и от мъдри гърци. От целия славянски род най – славни са били българите, първо те са се нарекли 
царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най – много земя те завладели. Така от целия 
славянски род били най – силни и най – почитани и първите славянски светци и просияли от българския род 

и език, както и за това подред написах в тая история.“ – Пайсий Хилендарски

Отпътуване в посока Казанлък. Посещение

на Казанлъшката тракийска гробница.

Достъпът до оригиналната гробница е строго

ограничен, т.к. има специален режим на

съхранение с цел запазване на стенописите.

До нея е направено нейно копие в същите

размери, пропорции и подредба, което е

достъпно за туристически посещения.

Казанлъшката тракийска гробница е

включена към листата на Юнеско за световно

културно наследство през 1979г., а също така

е в списъка на Стоте национални

туристически обекта. Посещение на

гробницата на цар Севт III- ”Голямата

Косматка”. На 21.09.2004г. д-р Георги Китов

открива една от най-величествените и богати

тракийски гробници, с изцяло запазен гроб на

владетеля погребан в нея. Отпътуване към

Тракийски култов комплекс при с. Старосел.

Открит е през 2000г. и е най-мащабният

тракийски царски комплекс с мавзолей, който

е откриван до сега. Датира от края на V и

началото на ІV век пр. Хр. Достъпни за

туристически посещения са големият храм на

Четиньова могила и храм Хоризонт.

Отпътуване.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4* с

WC, DVD

Екскурзоводско обслужване по маршрута

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти

Разходи от личен характер.
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ПО ЗЕМИТЕ НА 

ТРАКИЙСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ

Казанлъшка гробница-Голяма Косматка-

Хисаря-Старосел

1 ден

Дати: 30.03.2019; 20.04.2019; 

18.05.2019;29.06.2019; 27.07.2019; 

24.08.2019; 28.09.2019; 19.10.2019

Цена на турист

Тръгване 

от
възрастен

дете до 12г.с  

2 родители

дете до 12г.  

с 1 родител

Стара 

Загора
30,00 лв. 27,00 лв. 28,50 лв. 

Сливен и 

Ямбол
40,00 лв. 36,00 лв. 38,00 лв. 

Карнобат и 

Айтос
45,00 лв. 40,50 лв. 42,75 лв. 

Бургас 50,00 лв. 45,00 лв. 47,50 лв. 

Поморие и 

Несебър
60,00 лв. 54,00 лв. 57,00 лв. 

Варна и 

Шумен
85,00 лв. 76,50 лв. 80,75 лв. 

Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

Входни такси: Казанлъшка тракийска

гробница- 3лв за възрастни; 1лв за учаши;

Могила „Голямата Косматка”- 3лв за възрастни;

1лв за учащи;

Тракийски култов комплекс при с.Старосел- 3лв

за възрастни; 1лв за учащи



„Затова се трудя и аз сега денем и нощем да напиша няколко книги на нашия български език. Та ако не е 
възможно да им го кажа с устата си, да чуят от мене, грешния, някое полезно поучение, да прочетат писанията 

ми и да ги използват. И за мене, недостойния. Бога да молят невежеството ми да поправи и потрудилия се с 
прошка да сподоби…Същото ние сърдечно и на вас желаем…“ – Софроний Врачански

Отпътуване от гр. Бургас за Разград и посещение
на Археологически комплекс ”Абритус” - музей
на открито, където е уреден Археологически
музей, в който са експонирани някои от
намерените при разкопки в района предмети.
Цялата археологическа експозиция е обособена в
пет теми, които представят развитието на
човешкото общество. В Абритус е открито най-
голямото в страната златно монетно съкровище
от V в. - 835 солиди (монети), което в музея е
представено в снимки. Като завършек на
обиколката за деца и възрастни е изграден
Интерактивен музей, който дава възможност да
се проследи развитието на античния град до наши
времена.Посещение на Историко-
археологическият резерват „Сборяново”,
обхващащ територията в западната част на
Лудогорското плато. Cбоpяново e eдно от нaй-
живописнитe мeстa в Бългapия, описвaно и
pисувaно от пътeшeствeници и
изслeдовaтeли. Той представлява уникален
комплекс, състоящ се от селища, светилища и
некрополи от дълбока древност. Обявен е за
Историко-археологически резерват. В него са
регистрирани над 140 археологически обекта от
различни исторически периоди, но най-
интересният е Свещарската тракийска царска
гробница, открита през 1982 г. при разкопки на
могилен некропол в Сборяново (Гинина
могила). Посещение на Демир Баба тепе,
свещено място от началото на ХVІІ век за
населявалите този район различни племена и
народи. Връщане в Бургас вечерта.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4* с

WC, DVD

Екскурзоводско обслужване по маршрута

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти

Разходи от личен характер.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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СВЕЩАРИ И АБРИТУС 

Казанлъшка гробница-Голяма Косматка-

Хисаря-Старосел

1 ден

Дати: 16.03.2019; 14.04.2019; 11.05.2019; 

15.06.2019; 13.07.2019; 10.08.2019; 

12.10.2019; 

Цена на турист

Тръгване 

от
възрастен

дете до 12г.с  

2 родители

дете до 12г.  

с 1 родител

Карнобат и 

Айтос
35,00 лв. 31,50 лв. 33,25 лв. 

Бургас 40,00 лв. 36,00 лв. 38,00 лв. 

Поморие и 

Несебър
50,00 лв. 45,00 лв. 47,50 лв. 

Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

Входни такси: Абритус – 6 лв. за възрастни за

двата музея ( Археологически и Интерактивен ),

3 лв. - за деца и пенсионери; Свещарска царска

гробница: 10 лв. - за възрастни, 5 лв. - ученици

и пенсионери. За останалите две гробници по 2

лв на човек на гробница



Българио, за тебе те умряха, една бе ти достойна зарад тях, и те за теб достойни, майко бяха. И твойто 
име само кат мълвяха, умираха без страх." - Иван Вазов

Отпътуване в посока с.Деветаки. По пътя
разглеждане на музея в Къкринското ханче,
където се намира лобното място на Апостола на
свободата Васил Левски.

Посещение на Деветашката пещера, която е
измежду най-големите в България, заселена от
хората още в зората на човешката история -
преди 200 000 години и обитавана до към 10 000 г.
пр.Хр. Там са намерени богати останки от
новокаменната епоха. От II до IVв. Тя e служела
за тракийско светилище.

Следва посещението на друга природна
забележителност - Крушунските водопади и еко-
пътека, недокосната от човешка ръка и обявени за
защитена зона, където растат редки растения.
Това е най-голямата в страната варовикова водна
каскада, осеяна с много тераси и малки
басейнчета. Посредством стъпала и мостчета
може да се изкачите до пещерата Маарата, която
ще ви плени с интересните си скални
образувания. Отпътуване.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4* с

WC, DVD

Екскурзоводско обслужване по маршрута

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти

Разходи от личен характер.
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КРУШУНСКИ ВОДОПАДИ

Къкрина - Деветашка пещера – Крушунски 

водопади 

1 ден

Дати: 11.05.2019; 08.06.2019; 13.07.2019; 

10.08.2019; 14.09.2019

Цена на турист

Тръгване от възрастен

дете до 12г.с  2 

родители

дете до 12г.  с 

1 родител

Сливен и 

Ямбол

55,00 

лв. 
49,50 лв. 52,25 лв. 

Карнобат и 

Айтос

65,00 

лв. 
58,50 лв. 61,75 лв. 

Бургас
70,00 

лв. 
63,00 лв. 66,50 лв. 

Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

Входни такси: Деветашката пещера: възрастни –

3 лв.; Крушунските водопади: възрастни – 3 лв.;



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

1 ДЕН: Отпътуване в посока гр. Калофер.
Посещение на музей "Христо Ботев"
включен в Списъка на 100 - те национални
туристически обекта. Включва мемориална
къща-музей, изложбена зала с богата
документална експозиция, която представя
живота и творческото дело на поета, паметник
на Христо Ботев и паметник на Иванка Ботева-
неговата майка. Отпътуване за гр.Карлово и
посещение на музея на Васил Левски, който
включва- родната къща на Апостола,
Чардаклиевата къща, мемориален параклис,
музейна експозиция и паметник на Гина Кунчева-
майката на Левски. Отпътуване за гр.Сопот.
Посещение на Дом-музей „Иван Вазов”, който е
включен в списъка на Стоте национални
туристически обекта. Посещение на Девическия
метох в Сопот също включен в списъка на 100
национални туристически обекта. Посещение на
Сопотски манастир „Св.Спас”. В Сопотския
манастир на 7 декември 1858г., Васил Иванов
Кунчев-Левски бил ръкоположен за дякон
Игнатий. Отпътуване към гр.Копривщица. Градът
е обявен за архитектуро-исторически резерват и
е включен в списъка на Стоте национални
туристически обекта. Копривщица е град - музей,
в който можете да усетите прекрасната
атмосфера на Възраждането с типичната за тази
епоха архитектура, с калдъръмените й улици, с
вкусните традиционни български ястия.
Настаняване в хотел. Свободно време. Нощувка
2 ДЕН: Закуска. Разглеждане на града.
Забележителности в града: Къща - музей Любен
Каравелов, Ослекова къща, Родната къща на
Димчо Дебелянов, Къща - музей Тодор
Каблешков, Лютова къща, Къща - музей Георги
Бенковски, Родната къща на Найден Геров,
Църква Успение Богородично, Храм Свети
Никола, Мавзолей на Апилци. Отпътуване за
Панагюрище. Разглеждане на Историческия
музей, в който са поместени експозиции
свързани с Априлското въстание, Археология,
Природо-научна сбирка, както и прочутото
Панагюрско златно съкровище. Отпътуване.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4*; 

1 нощувка със закуска в хотел 3* в Копривщица

Екскурзоводско обслужване по маршрута

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти.

Разходи от личен характер.
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ПОДБАЛКАНСКА ИСТОРИЯ Дати: 30 март; 13 април; 18 май; 15 юни; 13 

юли; 10 август; 7 септември; 5 октомври; 2 

ноември

Маршрут: Калофер-Карлово-Сопот-

Копривщица-Панагюрище

2 дни
1 нощ.

Входни такси:  В музеите по програмата: 2лв 

за възрастни, 1 лв за учащи; За Копривщица:-

6лв за посещение на шест музея за възрастни, 

3лв за ученици и студенти за посещение на 

шест музея; За музея с Панагюрското златно 

съкровище; 6лв за възрастни, 3лв за учащи и 

пенсионери

Входните такси са ориентировъчни!

Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

стая
единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Пловдив и 

Стара 

Загора

64 лв 79 лв 57,6 лв 60,8 лв

Сливен и 

Ямбол
74 лв 89 лв 66,6 лв 70,3 лв

Карнобат и 

Айтос
84 лв 99 лв 75,6 лв 79,8 лв

Бургас 89 лв 104 лв 80,1 лв 84,55 лв

Поморие и 

Несебър
94 лв 109 лв 84,6 лв 89,3 лв

Варна и 

Шумен
114 лв 129 лв 102,6 лв 108,3 лв

"
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Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

1 ДЕН: Отпътуване и пристигане в Хасков и
посещение на Монумента „Св. Богородица“-
издига с почит и любов към Божията майка,
вписан в книгата на Световните рекорди на Гинес
и в листата на Стоте национални туристически
обекта на България. Посещение на "Паметник на
Завистта - Българският Икар”- първият и
единствен в света паметник на завистта се
намира в центъра на град Хасково. Отпътуване
за Кърджали и посещение на природния
феномен Каменната сватба, която представлява
изключително красива група от множество
каменни пирамиди, напомняща сватбено
шествие.. Преминаване през моста на водното
огледало на града и спирка в Манастирския
комплекс „Св. Йоан Предтеча”, разположен на
десния бряг на река Арда. Отпътуване за
Смолян, настаняване в хотел. Свободно време
за разходка в града. По желание посещение на
български фолклорен ресторант с местни
специалитети. Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Буйновското
ждрело, което е най-дългото в България с
дължина от 7 км. Посещение на прочутата
Ягодинската пещера, която е една от най-
известните и посещавани пещери в България.
Температурата вътре е 6 градуса целогодишно.
Естествения вход на Ягодинската пещера също е
експониран и там е представен уникален Музей
пещерно жилище. По желание от Ягодинската
пещера се организира изкачване с
високопроходим автомобил - джип до уникалната
наблюдателна площадка, наречена “Орлово око”.
Отпътуване и по пътя посещение на „Бачковски
манастир”. Това е вторият по големина и
значение манастир в България. Основан е през
XI век от виден византийски държавник Григорий
Бакуриани от грузински произход. В главния храм
се пази една от чудотворните икони на Света
Богородица в България. В късния следобед
отпътуване.

Цената включва:

Транспорт; с лицензиран транспорт 3*/4*

1 нощувка със закуска в хотел 3* в Смолян

Екскурзоводско обслужване.

Цената не включва:

Други обекти, посещавани индивидуално; 

Вечеря в традиционен български ресторант с 

местна кухня

Разходи от личен характер. 

ЯГОДИНСКА ПЕЩЕРА 

И ОРЛОВО ОКО
Дати: 6 април; 4 май; 1 юни; 6 юли; 3 

авгус; 31 август; 5 октомври

Маршрут: Бургас - Хасково – Кърджали –

Смолян - Ягодина - Бургас

2 дни

1 нощ.

Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

стая
единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Пловдив и 

Стара 

Загора

67 лв 82 лв 60,3 лв 63,65 лв

Сливен и 

Ямбол
77 лв 92 лв 69,3 лв 73,15 лв

Карнобат и 

Айтос
87 лв 102 лв 78,3 лв 82,65 лв

Бургас 92 лв 107 лв 82,8 лв 87,4 лв

Поморие и 

Несебър
97 лв 112 лв 87,3 лв 92,15 лв

Варна и 

Шумен
117 лв 132 лв 105,3 лв 111,15 лв

Входни такси:  

музея в Кърджали – възрастни -5 лв деца –

2лв; Орлово око – 10 лв на човек в джип; 

Ягодинска пещера – 7 лв – възрастни; 5 лв. -

пенсионери; 4 лв. – ученици; Пещерно 

жилище - 2 лева, за деца под 16 г. - 1 лев,

Входните такси са ориентировъчни!



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

1 ДЕН: Отпътуване.Посещение на пещера
Проходна, наричана още „Божиите очи”. Още с
влизането в пещерата, която представлява скален
мост с дължина 262 метра, кожата настръхва,
защото температурата внезапно пада с 10-15
градуса. След „малкия” вход с височина 35 м тясна
пътечка ни води покрай големите скални късове. И
така, само след около 50 метра навътре пещерата
става необичайно светла. А светлината идва отгоре
– два еднакви бадемовидни отвора, разположени
един до друг, през които светлината струи, а
местните хора са нарекли „Божиите очи”. И сякаш
Той наистина ни гледа през тях. В Проходна са
снимани няколко български и чуждестранни филми,
между които и „Време разделно”. Отпътуване и
посещение на Гложенски манастир. Той е един от
най-интересните ни старопланински манастири.
Разположен на висока каменна тераса, обградена
със стръмни отвесни скали. Манастирът е бил
посещаван от Васил Левски, който основава
революционен комитет в с. Гложене. Търновският
митрополит Климент, който под светското име Васил
Друмев написва "Нещастна фамилия" и "Иванко-
убиецът на Асена", е тясно свързан с Гложенския
манастир. Той е бил заточен от Стефан Стамболов
в манастира и държан при изключително тежки
условия. Но монасите са му подавали тайно храна и
вода през таен отвор в тавана на килията му.
Заслужилият духовен, политически и културен деец
е освободен с падането на правителството на
Ст.Стамболов. Сега килията му е превърната в
музей и скривалището на Левски също е запазено.
Отпътуване за Тетевен. Настаняване в хотел,
свободно време и нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Отпътуване и посещение на
пещерата Съева дупка и фермата за щрауси край
с.Брестница. Пещерата Съева дупка е включена в
списъка на Стоте национални туристически обекта.
Дължината й е 400м, а температурата в нея е
постоянна целогодишно от 7 до 11 градуса.
Образувана е преди повече от 3 млн години от
тектонски варовици. Наречена е „подземната
перла”, защото е една от най-красивите пещери у
нас. Фермата за щрауси в с.Брестница е основана
през 2001 г. и в нея се отглеждат редки и специални
видове животни - щрауси, сърни, декоративни зайци.
Ще се може освен да се полюбувате на животните и
да се запознаете с начина на отглеждане на
щраусите. Отпътуване.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4*;

1 нощувка със закуска в хотел 2/3* в Тетевен;

Екскурзоводско обслужване по маршрута; 

.

Цената не включва:

Други обекти, посещавани индивидуално; 

Вечеря в традиционен български ресторант с 

местна кухня

Разходи от личен характер. 
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Божиите очи
Дати: 30 март; 20 април; 18 май; 22 юни; 

20 юли; 

24 август; 14 септември; 

19 октомври
Маршрут: Бургас – Айтос – Карнобат –

Сливен – Велико Търново – Тетевен – с. 

Брестница 

Входни такси:  

Пещара „Съева дупка”- за лица до 16г - 2лв; 

за лица над 16г.- 4лв

Ферма за щрауси- 1,50 за възрастни; 1 лв за 

деца

Входните такси са ориентировъчни!

2 дни

1 нощ.

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Пазарджик 60 75 54 57

Пловдив и 

Стара Загора
70 85 63 66,5

Сливен и 

Ямбол
80 95 72 76

Карнобат и 

Айтос
90 105 81 85,5

Бургас 95 110 85,5 90,25

Поморие и 

Несебър
100 115 90 95

Варна и 

Шумен
120 135 108 114
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Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

1 ДЕН:Отпътуване в посока гр. Свиленград,
Приситигане в центъра на град Дидимотихо,
където може да се посети православния храм
„Света Богородица Елефтеротрия.На градския
площад се намира и джамията, построена по
времето на султан Баязид I през XIV век. Близо
до града върху хълм, наречен Светия камък се
намират и разкопките на древния римски град
Плотионополис, основан от император Τраян,
който нарекъл селището на името на съпругата
си Плотина. Посещение на Византийската
крепост с двете укрепителни стени, която се
извисява над града. („дидими” – означава
близнак, а „тихос”- стена, откъдето е и
етимологията на името на града). Посещение на
богато уредения етнографски музей на
Дидимотихо. Отпътуване за гр. Ивайловград,
намиращ се в полите на Родопите, само на 4
километра от границата ни с Република Гърция.
Свободно време в центъра на града. По
възможност се посещава местна таханджийница,
от където може да се закупи прясно изпечен
тахан. Настаняване в хотел. Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Посещение на Вила „Армира” -
изключителен архитектурен паметник от преди
2000 години. Това е най-пищно украсения вилен
комлекс (дворец) от римската епоха, разкрит в
българските земи, собственост на богата
тракийска аристократична фамилия от І век сл.
Хр. Отпътуване и пристигане в с. Мезек,
посещение на средновековната Византийската
крепост „Неузетикон” от края на ХІ в., която се
издига на възвишението Калето над селото.
Мезешката крепост е едно от най-добре
запазените укрепления в Родопите и в цяла
България. От там се вижда и внушителната
Тракийска куполна мавзолейна гробница в
могилата Малтепе от средата на IV век пр. Хр.,
която също се посещава. По възможност се
посещава Винарната в с. Мезек и се дегустират
местни сортове вина. Следобед отпътуване

Цената включва:

Транспорт; с лицензиран транспорт 3*/4*

1 нощувка със закуска в хотел 3* в Ивайловград

Екскурзоводско обслужване.

Цената не включва:

Входни такси; 

Разходи от личен характер. 

ВЕЛИЧИЕ ОТ РИМСКО 

ВРЕМЕ

Дати: 22-23.02.2019; 23-24.03.2019; 13-

14.04.2019; 11-12.05.2019; 01-02.06.2019; 

06-07.07.2019; 03-04.08.2019; 14-15.09.2019; 

12-13.10.2019; 02-03.11.2019

Маршрут: Бургас  – Свиленград -

Дидимотихо  ( Гърция ) – Ивайловград -

Вила „Армира”  – с. Мезек – Бургас

2 дни

1 нощ.

Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

стая
единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Стара 

Загора
67 лв 82 лв 60,3 лв 63,65 лв

Сливен и 

Ямбол
77 лв 92 лв 69,3 лв 73,15 лв

Карнобат и 

Айтос
87 лв 102 лв 78,3 лв 82,65 лв

Бургас 92 лв 107 лв 82,8 лв 87,4 лв

Поморие и 

Несебър
97 лв 112 лв 87,3 лв 92,15 лв

Варна и 

Шумен
117 лв 132 лв 105,3 лв 111,15 лв

Входни такси: Комбиниран билет за 

Етнографски музей и Византийска крепост в 

Дидимотихо – 4 евро; за Вила Армира – 5 лв. / 

ученици и пенс. 3 лева; Комбиниран билет за 

Крепост „Неузетикон” и Тракийска куполна 

гробница – 6 лв./ ученици и пенс. – 3 лв. 

Входните такси са ориентировъчни!



ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ

12

Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

Първи ден: Отпътуване и пристигане в Хасково.
Посещение на - „Монумент Св. Богородица“- най-
високата в света статуя на Пресвета Дева Мария
с Младенеца се издига с почит, любов и
признателност към Божията майка. Отпътуване и
посещение на природния феномен „Каменни
гъби”.Отпътуване за Перперикон. Разглеждане
на археологическия комплекс, който
представлява грандиозно мегалитно светилище.
Предполага се, че това е древнотракийско
светилище на Дионис, придобило широка
известност в античността. Следобяд пристигане
и настаняване в хотел. Свободно време и
възможност за вечеря в някоя от традиционните
механи в града. Нощувка.
Втори ден Закуска. Разглеждане на
етнографския ареален комплекс Златоград –
един музей на открито, който в същото време е
част от ежедневния живот на града. Отпътуване
към Кърджали. Посещение на манастирът
„Св.Успение Богородично”. Той е изграден по
инициатива на Отец Боян Саръев с дарителски
средства и е един от малкото новопостроени в
България. Ценна реликва за манастира е
съхраняваната в него частица от светия Кръст
Господен. Посещение на Историческия музей,
където се съхраняват над 120 000 паметници на
културно-историческото наследство на
Източните Родопи. Отпътуване.

Цената включва:

Транспорт; с лицензиран транспорт 3*/4*

1 нощувка със закуска в хотел 3* в Златоград

Екскурзоводско обслужване.

Цената не включва:

Входни такси; 

Разходи от личен характер. 

РОДОПСКИ ЛЕГЕНДИ Дати: 16-17.03.2019; 06-07.04.2019; 04-

05.05.2019; 08-09.06.2019; 06-07.07.2019; 

03-04.08.2019; 14-15.09.2019; 05-06.10.2019; 

02-03.11.2019

Маршрут: Бургас-Хасково-Перперикон-

Златоград-Кърджали-Бургас

2 дни

1 нощ.

Цена на турист

Тръгване от възрастен

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Стара 

Загора 74,00 лв. 89,00 лв. 66,60 лв. 70,30 лв. 

Сливен и 

Ямбол 84,00 лв. 99,00 лв. 75,60 лв. 79,80 лв. 

Карнобат и 

Айтос 94,00 лв. 109,00 лв. 84,60 лв. 89,30 лв. 

Бургас
99,00 лв. 114,00 лв. 89,10 лв. 94,05 лв. 

Поморие и 

Несебър 104,00 лв. 119,00 лв. 93,60 лв. 98,80 лв. 

Варна и 

Шумен 124,00 лв. 139,00 лв. 111,60 лв. 117,80 лв. 

Входни такси: Перперикон – 6 лв./ възрастни; 

3 лв./ ученици и пенсионери

Истор.музей Кърджали- 5лв за възрастни, 

ученици,студенти и пенсионери- 2лв

Етнографски комплекс Златоград- възрастни 

2лв, учащи и пенсионери 1лв

Входните такси са ориентировъчни!



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

1 ДЕН: Посещение на резерват Сребърна.
Резерватът поддържа 22 редки, уязвими или
застрашени вида животни и растения съгласно
Европейския червен списък на глобално
застрашените животни и растения и 149 вида
съгласно Червената книга на България, а това с
което резерватът Сребърна е най-известен са
221 вида птици, гнездящи тук. Около резервата
е организирана екопътека, по чиито маршрут са
построени беседки за отмора и наблюдателни
площадки, откъдето могат да се наблюдават
птиците. Посещение на Османския форт Абдул
Меджиди (Меджиди табия), намиращ се южно
от Силистра. Най-запазеният от отбранителната
система на Османската империя. Използвана
през Кримската и Руско-турската война.
Отпътуване за Тулча. Разходка в центъра на
Тулча - разглеждана на църквата "Св. Георги",
позната още като "църквата с часовник" или
"българската църква", Паметника на
независимостта, издигнат на хълма над града,
от където се открива красива панорамна гледка
към града. Настаняване в хотел 3* в Тулча.
Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. По желание панорамна
разходка с корабче по делтата на река Дунав
(маршрутът се определя от актуалното към
момента на пътуването ниво на речната вода).
Делтата на река Дунав е най-голямата делта в
Европа с площ от 3446 кв.км. Заради своето
биологично разнообразие, от 1991 г. делтата на
р. Дунав е част от световното природно
наследство на ЮНЕСКО. Посещение на
Аквариума в Тулча (без включена входна
такса). Аквариумът е една от най-големите
туристически атракции на града и е част от
Музейния еко-туристически център "Делтата на
Дунав". Аквариумът е оборудван с модерна
инсталация и има вместимост 150 тона вода.
Отпътуване за град Констанца - морската
столица на Румъния и главно пристанище на
Черно море. Символът на града е Старото
казино построено в началото на XX век,
впечатляващо със своята изящна архитектура
носеща духа на отминали времена. Панорамна
обиколка с разглеждане на стария град - площад
"Овидус", останките от римски комплекс с
уникални мозайки, за които се казва, че
представляват една от най-големите в света
мозаечни облицовки (отвън), старата джамията
(отвън), православната катедрала и старото
казино. Отпътуване към България.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4*

Една нощувка със закуска в хотел 3* вТулча

Пътни такси, паркинг

Екскурзоводско обслужване 

Мед. Застраховка „Помощ в чужбина“

.

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти 

Разходи от личен характер;

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ

13

ЕЗЕРОТО СРЕБЪРНА  И 

ДЕЛТАТА НА ДУНАВ

Дати: 4 май; 1 юни; 6 юли; 3 август; 28 

септември; 5 октомври;                10 

ноември

Маршрут: Бургас - Поморие - Несебър -

Обзор - Варна - Шумен - Силистра -Тулча -

Констанца. 

2 дни

1 нощ.

Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Русе 95 лв 125 лв 85,5 лв 90,25 лв

Шумен и 

Разград
105 лв 135 лв 94,5 лв 99,75 лв

Варна 115 лв 145 лв 103,5 лв 109,25 лв

Поморие и 

Несебър
120 лв 150 лв 108 лв 114 лв

Бургас 135 лв 165 лв 121,5 лв 128,25 лв

Карнобат 

и Айтос
140 лв 170 лв 126 лв 133 лв

Сливен и 

Ямбол
145 лв 175 лв 130,5 лв 137,75 лв

Стара 

Загора
150 лв 180 лв 135 лв 142,5 лв

Входни такси: крепост Меджиди табия -

възрастни - 4 лв (ученици и пенсионери - 2 лв.)

Аквариум в Тулча - 15 RON, за ученици, 

стиденти и пенсионери - 5 RON; римския 

комплекс с мозайки - 10 RON

Входните такси са ориентировъчни!

Допълнителни мероприятия: с моторна лодка

по Делтата на река 25 евро



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!2 дни

1 нощ.

1 ДЕН: Отпътуване за Стара Загоар. Настаняване в

хотел. Пешеходна обиколка на града. По време на

обиколката ще посетим и видим: Античен форумен

комплекс на Августа – площад с амфитеатрален

аудиториум, терми, крепостни стени, западната порта и

част от главната търговска улица на Августа Траяна;

Южната порта на Августа Траяна днес експонирана в

сутерена на банка „Пиреос”, както и късноантична

обществена сграда с мозайки /IV-VI в./ - в сутерена на

Пощенската палата, и късноантичен жилищен дом с

мозайка – гостна зала с многоцветна подова мозайка от

богат частен дом. Музей на религиите, Регионален

исторически музей посещение, кукления театър, църква

Св. Димитър, хилендарски метох на Васил Левски.

Посещение на зоопарка, където се намира щколата Аул

Бага - тур. През октомври миналата година се навършиха

3 години от създаването на единствения у нас „Аул Бага-

Тур“. Комплексът е изграден в старинен стил като

възстановка на прабългарско временно укрепление.

Свободно време. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Отпътуване и посещение на Неолитни

жилища. При спасителни археологически проучвания

през 1969 г. са разкрити останки от горяла къща, която е

една от най-добре запазените и с най-богат инвентар

двуетажна жилищна постройка в Европа от епохата на

ранния неолит. Тя е била обитавана от три семейства.

Посещение на розоварна „Дамасцена“, където в

етнографската част е изградена старинна дестилерия,

наречена “гюлапана” която е направена така, както са се

правели инсталациите за получаване на розово масло в

Розовата долина още преди повече от 340 год.

Посетителите на комплекса ще могат да наблюдават

демонстрация на процеса на розоварене през целия

сезон и ще усетят духа на старата традиция. Когато

завършим нашата обиколка и се насладим на

благоуханието на розите в градина на комплекса можем

да опитаме традиционната гюлова ракия и да похапнем в

ресторанта, от който се открива невероятна гледка към

Балкана и Средна гора. В Късния следобд отпътуване.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4*; 

1 нощувка със закуска в централен хотел 3* в 

Стара Загора

Лицензирано екскурзоводско обслужване по 

маршрута и по обектите

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти 

Доплащане за единична стая – 30 лв. 

Разходи от личен характер;
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СТАРА ЗАГОРА

ГРАД НА ЛИПИТЕ, 

ПОЕТИТЕ, 

ХУДОЖНИЦИТЕ И 

ПРАВИТЕ УЛИЦИ!

Дати: 16 март; 20 април; 18 май; 15 

юни; 13 юли; 17 август; 28 

септември; 26 октомври

Маршрут: Бургас – Айтос – Карнобат –

Сливен – Ямбол - Стара Загора
Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Сливен и 

Ямбол
83 лв 98 лв 74,7 лв 78,85 лв

Карнобат и 

Айтос
93 лв 108 лв 83,7 лв 88,35 лв

Бургас 98 лв 113 лв 88,2 лв 93,1 лв

Поморие и 

Несебър
103 лв 118 лв 92,7 лв 97,85 лв

Варна и 

Шумен
123 лв 138 лв 110,7 лв 116,85 лв

НОВО



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

1 ДЕН: Отпътуване за Пловдив. Настаняване в

хотел. След обяд пешеходна обиколка на града

на тепетата. По време на обиколката ще

посетим и видим: Римски форум, Градска

градина, Одеон, Римски стадион, Джумая

джамия, Античен театър, Къщата на

Ламартин, Катедрала "Св. Богородица",

Църква "Св.св. Константин и Елена", Хисар

Капия, Етнографски музей, Къща Георгиади,

Небет тепе, Балабанова къща, Къща

"Хиндлиян", Къща "Недкович. Свободно

време за да усетим духа на европейската

столица. Нощувка

2 ДЕН: Закуска. Свободно време из старинен

Пловдив. Отпътуване около обяд и посещение

на Кукленски манастир разположен на 15 км

югоизточно от гр. Пловдив в северните

склонове на Родопите. Известен е още с

народното си име „Св. Врачoве”. В

непосредствена близост до портите на

манастира се намира аязмо, от което блика

лековита вода. Всеки, който употреби тази

вода със силна вяра и упование в Бога и по

молитвеното ходатайство на Св. братя Козма и

Дамян, получава изцерение. Според един

ктиторски надпис върху аязмото, манастирът

някога е носел и името „Св. Безсребърници”.

Манастирът е женски, действащ. Отпътуване.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4*;

1 нощувка със закуска в централен хотел 3* в 

Пловдив; Екскурзоводско обслужване по 

маршрута

.

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти 

Разходи от личен характер;

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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ПЛОВДИВ 

КУЛТУРНА СТОЛИЦА НА 

ЕВРОПА ЗА 2019! 

Дати: 9 март; 13 април; 11 

май; 8 юни; 20 юли; 10 

август; 28 септември; 19 

октомври

Маршрут: Бургас – Айтос – Карнобат –

Сливен – Ямбол - Стара Загора –

Пловдив

На 09.03.2019 - Дефиле „Уикенд в Пловдив“ е

неповторимо по рода си събитие, което ще се

проведе за втори път на територията на

България и е повод за много посетители да

станат част от магията на Вечния Пловдив.

2 дни

1 нощ.

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Пловдив и 

Стара 

Загора

79 лв 94 лв 71,1 лв 75,05 лв

Сливен и 

Ямбол
89 лв 104 лв 80,1 лв 84,55 лв

Карнобат и 

Айтос
99 лв 114 лв 89,1 лв 94,05 лв

Бургас 104 лв 119 лв 93,6 лв 98,8 лв

Поморие и 

Несебър
109 лв 124 лв 98,1 лв 103,55 лв

Варна и 

Шумен
129 лв 144 лв 116,1 лв 122,55 лв

НОВО



НОВО

Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

1 ДЕН: Отпътуване в посока София. Автобусно
пешеходна обиколка на столицата с екскурзоводска
беседа по обектите. По веме на обиколката ще се
види и даде информация за: Храм паметник
„Александър Невски” - посещение; Площад
Народно събрание; Народно събрание;
Паметника на Цар Освободител; БАН; Руската
църква; Двореца на царя; Площад „Княз
Александър Батенберг”; БНБ; Археологически
музей; Президентство; Министерски съвет;
Църквата „Света Петка”; Паметника на София;
площад „Света Неделя”; Църквата „Света
Неделя”; Министерство на земеделието; Руски
паметник; Институт „Пирогов”; НДК; Национален
исторически музей; Боянска църква; Хотел
„Хилтън”; Национален музей „Земята и хората”;
Национален стадион „Васил Левски”; Орлов
мост; Паметника на Съветската армия;
Софийски; Национална библиотека; Паметника
на Васил Левски; Национална художествена
академия;. Настаняване в хотел. Нощувка
2 ДЕН: Закуска. Втора част на обиколката
включваща посещение на Национален исторически
музей - съкровищница на България, хранилище на
реликви от световен мащаб и един от най-големите
исторически музеи на Балканския полуостров. В него
се съхраняват над 650 000 паметници на културата и
огромен археологически и исторически архив.
Посещение на Боянската църква „Св. Никола и св.
Пантелеймон“, известна със средновековните си
стенописи, включена през 1979 г. в списъка на
световното културно наследство под закрилата на
ЮНЕСКО. Софийската зоологическа градина има
129-годишна история, която прилича на приказка – в
нея има цар, войни и щастлив край. Когато става
ясно, че в двореца мястото няма да стигне за
зараждащата се зооколекция Негово величество
Княз Фердинанд Сакс-Кобург-Готски в края на 1887
със специален указ отрежда терен за Зоологическа
градина в Царската ботаническа градина.
Посещение на парк “Врана“ създаден под
влиянието на европейските пейзажни паркове. По
своите художествени качества той не отстъпва на
известните пейзажни паркове, създадени в Европа
през XIX век. Представлявал е съставна част на
имение с площ 140 ха, принадлежащо на
българските царе Фердинанд I и Борис III. През 2001
г. имението се подарява от сина на цар Борис III,
Симеон Кобурготски на Софийската градска община.
Паркът „Врана“ е бил предназначен за царското
семейство,като извънградска лятна резиденция.
Отпътуване за Бургас.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4*; 

1 нощувка със закуска в централен хотел 3* в София

Лицензирано екскурзоводско обслужване по 

маршрута и по обектите

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти 

Доплащане за единична стая – 30 лв. 

Разходи от личен характер;

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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СОФИЯ

Расте, но не старее!

Дати: 09 март; 13 април; 11 май; 

08 юни; 20 юли; 10 август; 28 

септември; 19 октомври; 

16 ноември
Маршрут: Бургас – Айтос – Карнобат –

Сливен – Ямбол - Стара Загора –

Пловдив - София

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Пазарджик 105 лв 120 лв 94,5 лв 99,75 лв

Пловдив и 

Стара 

Загора

115 лв 130 лв 103,5 лв 109,25 лв

Сливен и 

Ямбол
125 лв 140 лв 112,5 лв 118,75 лв

Карнобат и 

Айтос
135 лв 150 лв 121,5 лв 128,25 лв

Бургас 140 лв 155 лв 126 лв 133 лв

Поморие и 

Несебър
145 лв 160 лв 130,5 лв 137,75 лв

Варна и 

Шумен
165 лв 180 лв 148,5 лв 156,75 лв

2 дни

1 нощ.



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4*;

1 нощувка със закуска в хотел 2/3* във 

Видин

1 нощувка със закуска във Враца;

Посещение на обектите по програмата;

Екскурзоводско обслужване;

Цената не включва:

Входни такси в посещаваните обекти;

Разходи от личен характер;

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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Дати: 26 април; 24 май; 

21 септември; 

Маршрут: Бургас - Айтос – Карнобат –

Сливен – Ямбол - Стара Загора –

Пловдив –Черепишки манастир-Враца-

Белоградчик – Видин – Козлодуй - Бургас

3 дни

2 нощ.

1 ДЕН: Отпътуване в посока Враца. Посещение на

Черепишки манастир „Успение Богородично” -

разположен на самия бряг на река Искър. В

светата обител е оформен кът на народния поет

Иван Вазов, който на това място се е вдъхновявал

за много от своите творби, сред които „Дядо Йоцо

гледа” и „Една българка”. Посещение на пещерата

Леденика. Тя е обявена за природна

забележителност през 1962г. и е включена в

списъка на Стоте национални туристически

обекта. Настаняване в хотел във Враца, свободно

врме и нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Козлодуй.

Разглеждане на кораба - музей „Радецки”.

Отпътуване и посещение на новооткритата

пещера Венеца. Отпътуване за гр. Видин.

Възможност да се разходите в Крайдунавския

парк, една от най-красивите крайдунавски градини

по поречието. Посещение на най-известната

забележителност на старопрестолния град,

средновековната крепост "Баба Вида" –

единствената изцяло запазена в страната.

Свободно време за обяд и разходка из центъра на

града и възможност да посетите Кръстата

казарма, Турският конак, където сега се помещава

градския Исторически музей, Джамията и

библиотеката на Осман Пазвантоглу, Еврейската

Синагога. Настаняване в хотел 3*. Нощувка.

3 ДЕН Закуска. Отпътуване и посещение на

Белоградчишките скали, Посещение на пещерата

“Магура”. Уникални в пещерата, освен

неповторимите образувания, са и скалните

рисунки на един от най-ранните слънчеви

календари, открити досега в Европа. Отпътуване.

ЧУДЕСАТА НА 

ПРИРОДАТА

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Пазарджик 155 лв 185 лв 139,5 лв 147,25 лв

Пловдив и 

Стара 

Загора

165 лв 180 лв 148,5 лв 156,75 лв

Сливен и 

Ямбол
175 лв 190 лв 157,5 лв 1a66,25 лв

Карнобат и 

Айтос
185 лв 200 лв 166,5 лв 175,75 лв

Бургас 190 лв 205 лв 171 лв 180,5 лв

Поморие и 

Несебър
195 лв 210 лв 175,5 лв 185,25 лв

Варна и 

Шумен
215 лв 230 лв 193,5 лв 204,25 лв



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!3дни

2 нощ.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4*;

2 нощувки със закуски в хотел 3* в

Мелник;

Посещение на обектите по рограмата;

Екскурзоводско обслужване;

Цената не включва:

Входни такси в посещаваните обекти;

Разходи от личен характер;

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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Дати: 26 април; 24 май;

21 септември;

Маршрут: Бургас – Айтос – Карнобат –

Сливен – Ямбол - Стара Загора – Пловдив 

– Рилски манастир – Стоби - Мелник –

Петрич - Златолист - Добърско

1 ДЕН: Отпътуване от градовете по програма и
по пътя посещение на Стобските пирамиди,
които не са толкова известни като Мелнишките,
но ги превъзхождат по живописност и
разнообразие на формите. Посещение на
Рилския манастир. Пристигане в гр. Мелник и
разходка най-малкия град в България, скътан в
южните склонове на Пирин, сред пясъчни
пирамиди с причудливи форми. Мелнишките
пирамиди са една от най-интересните природни
забележителности в страната. Посещение на
Кордопуловата къща, архитектурно-художествен
и исторически паметник от средата на 18 век и
най-голямата възрожденска постройка у нас,
принадлежала на богатия мелнишки род
Кордопулови.Свободно време и нощувка
2 ДЕН: Закуска. Отпътуване за местността
Рупите, известна преди всичко като място,
свързано с пророчицата Ванга. Пророчицата е
известна в цял свят с многобройните сбъднати
предсказания, които е изрекла. Разглеждане на
храм - паметника „Св. Петка Българска”,
построен през 1994 г, наричан църквата на
Ванга. Посещение на Златолист - малко селце,
сгушено в Санданско - Петричката котловина.
Църквата „Св. Георги”, която е построена през
1857г. е нещото, което привлича туристите. В
началото на ХХ век в черквата живяла
пророчицата Преподобна Стойна. Била е
монахиня. Местните жители разказват, че
пророчицата твърдяла, че сам Свети Георги я е
довел тук. Посещение на Роженския манастир -
един от най-интересните и важни религиозни и
културни центрове на територията на България.
Намира се на 6 км източно от град Мелник. От
манастира можете да се полюбувате на рядката
екзотична красота на заобикалящата го природа.
Нощувка в хотела.
3 ДЕН: Закуска. Освобождаване на хотела.
Отпътуване и посещение на с. Добърско и най-
старата църква „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор
Стратилат”. Храмът е изграден през 1614 г. от
будни и заможни добърчани и е наполовина в
земята, но поразителните стенописи и
автентична архитектура на храма го причисляват
към най-ценните образци на българското
изкуство. Днес църквата е сред културните
паметници под защитата на ЮНЕСКО, но е
отворена за посетители. Отпътуване за Бургас.

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Пазарджик 149 179 134,1 141,55

Пловдив и 

Стара Загора
159 174 143,1 151,05

Сливен и 

Ямбол
169 184 152,1 160,55

Карнобат и 

Айтос
179 194 161,1 170,05

Бургас 184 199 165,6 174,8

Поморие и 

Несебър
189 204 170,1 179,55

Варна и 

Шумен
209 224 188,1 198,55

ДУХОВЕНСТВО И 

МИСТИКА



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

1 ДЕН: Отпътуване в посока Рила планина и
Самоков. Посещение на крепостта Цари Мали
град на хълма Св.Спас над село Белчин.
Посещение на реставрираната средновековна
църква "Света Петка" в село Белчин,
построена през XVI в. и разположена на
едноименния хълм. Храмът е обявен за
национален паметник на художествената
култура първа категория. Посещение на град
Сапарева баня - известен като града с най-
горещата минерална вода в света. Настаняване
в хотел в Самоков. Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Изкачване с лифт до хижа
„Рилски езера” в подножието на природния
феномен Седемте рилски езера. Разположени в
живописни циркуси под не по-малко красиви
била и върхове, езерата Сълзата, Окото,
Бъбрека, Близнака, Трилистника, Рибното и
Долното могат да бъдат видяни в рамките на 4-
5-часова разходка от хижата. Най-близките
езера отстоят на около 1 час пеша от хижа
„Рилски езера” – до Бъбрека по пътеката нагоре
край трасето на влека по Сухия рид, или до
Рибното при старата хижа по пътеката на
югоизток. Двете пътеки се събират при езерото
Бъбрека, откъдето нагоре се изкачват до най-
високото езеро – Сълзата. Непосредствено до
него е и възвишение, известно като Езерния
връх, от което можете да се насладите на
панорамна гледка във всички посоки към целия
циркус. Връщане в хотела и нощувка.
3 ДЕН: Закуска. Посещение на друга природна
забележителност в района - най-високия
водопад в Рила - Скакавица, намиращ се на
едноименната река и в едноименния резерват.
По приятна пътека през гората, за около час
може да достигнете до хижа Скакавица,
тръгвайки от хижа Зелени Преслап. Там
гостоприемните хижари ще ви предложат чай
или кафе за кратка почивка по време на
разходката ви. Оттам по живописна долина през
приказен резерват от вековни бели мури за
около половин час ще стигнете до великолепния
водопад Скакавица, който спуска водите си по
скалите от височина 70 метра. През лятото
пълноводието му идва от Скакавишкото езеро и
водите на потоците по източните склонове на
връх Кабул. Кратка почивка за обяд в хижа
Скакавица. Връщане до хижа Зелени Преслап и
в късния следобед и отпътуване

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*; 

Две нощувки със закуски в хотел 3* в 

Самоков; 

Посещение на крепостта Цари Мали Град;

Екскурзоводско обслужване по маршрута;

Цената не включва:

Входни такси за посещаваните обекти

Доплащане за единична стая – 30 лв.

Разходи от личен характер;

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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Дати: 28 юни; 26 

юли; 23 август; 

Маршрут: Бургас – Айтос – Карнобат –

Сливен – Ямбол - Стара Загора –

Пловдив – Самоков - Паничище

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Пазарджик 125 лв 140 лв 112,5 лв 118,75 лв

Пловдив и 

Стара 

Загора

135 лв 150 лв 121,5 лв 128,25 лв

Сливен и 

Ямбол
145 лв 160 лв 130,5 лв 137,75 лв

Карнобат и 

Айтос
155 лв 170 лв 139,5 лв 147,25 лв

Бургас 160 лв 175 лв 144 лв 152 лв

Поморие и 

Несебър
165 лв 180 лв 148,5 лв 156,75 лв

Варна и 

Шумен
185 лв 200 лв 166,5 лв 175,75 лв

3 дни

2 нощ.

Входни такси:

Такса за лифта до Рилските езера:

еднопосочен – 10 лв за възрастни, 8 лв. за

деца; двупосочен - 18 лв. за възрастни, 12 лв.

за деца; Цари Мали град и Етнографски музей

с. Белчин: възрастни 4 лв., ученици, студенти и

пенсионери - 2 лв.

Входните такси са ориентировъчни!

РИЛСКИ ЕЗЕРА И 

ВОДОПАДА СКАКАВИЦА



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4*;

2 нощувки със закуски в 3* във Велико 

Търново;

Посещение на обектите по програмата;

Екскурзоводско обслужване;

Цената не включва: 

Входни такси в посещаваните обекти;

Разходи от личен характер;

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ

20

Дати: 2 март; 19 април; 10 май; 14 юни; 

13 септември; 18 октомври
Маршрут: Бургас - Айтос – Карнобат –

Сливен – Ямбол – Преображенски 

манастир– Велико Търново  –Капиновски 

манастир - Бургас

3дни

2 нощ.

1 ДЕН: Отпътуване в посока Велико Търново.
Посещние на Преображенски манастир най-
големия от манастирите разположени около
Велико Търново и 4-ти по големина в България.
Основан е по времето на Втората българска
държава през 13-14 в. Отпътуване към
Никополис ад Иструм. Руините на римския и
ранновизантийски град се намират на около 20 км
северно от В.Търново. Градът е основан от
римския император Марк Улпий Траян през II
векастаняване в хотел. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Посещение на Архитектурно-
музеен резерват "Трапезица“. Тя е втората
крепост на вътрешния град на Средновековен
Търновград. Намира се на десния бряг на р.
Янтра, северозападно от Царевец. Посещение на
църква "Св. Четиридесет мъченици" - построена и
зографисана по волята на българския цар Иван
Асен ІІ, в чест на голямата му победа над
епирския деспот Теодор Комнин през 1230 г.
Разглеждане на Самоводската чаршия, запазила
атмосферата си от възрожденски времена с
многобройните работилници, ателиета и
сувенирни магазини. Посещение на парк „Мини
България“ В парка на територията от 12,5
декара се намират най-известните
забележителности на България. По желание в
свободното време - посещение
на Мултимедийния посетителски център
„Царевград Търнов“, популярен като "музей на
восъчните фигури", разположен в близост до
хълма Царевец, в самото сърце на
старопрестолния град. Нощувка в хотела.

3 ДЕН: Закуска. Освобождаване на хотела.
Посещение на хълм Царевец, обитаван още през
каменно - медната епоха, като първото селище на
него датира от 4200 г. пр. Хр. Приблизителният
брой на населението на Царевец през 12 – 14 в. е
бил 3000 - 3200 души. Посещение на Капиновски
манастир "Св. Николай Чудотворец" е обявен
за художествен паметник на културата. Според
вече несъществуващ надпис на мястото на
днешната съборна църква е имало по-стар храм,
построен през 1272 г, по време на царуването на
цар Константин Асен - Тих. Капиновският
манастир е действащ мъжки манастир.
Отпътуване

ВЕЛИКО ТЪРНОВО –

ГРАДЪТ НА БОЛЯРИТЕ

Цена на турист 
Тръгване от двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Стара 

Загора

120 лв 135 лв 108 лв 114 лв

Сливен и 

Ямбол

130 лв 145 лв 117 лв 123,5 лв

Карнобат и 

Айтос

140 лв 155 лв 126 лв 133 лв

Бургас 145 лв 160 лв 130,5 лв 137,75 лв

Поморие и 

Несебър

150 лв 165 лв 135 лв 142,5 лв

Варна и 

Шумен

170 лв 185 лв 153 лв 161,5 лв



Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!
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Опознай  БЪЛГАРИЯ, за да я обикнеш!
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"Напусни дома си, напусни страната си, напусни всичко познато. Само тогава рутинните задължения – купуването на хляб, 

яденето на зеленчуци, поздравяването дори, стават отново нови. - Антъни Дор

1 ДЕН: Пристигане в Атина и привечер

настаняване в хотел 3*. Свободно време за

вечерна разходката из малките, забранени за

превозни средства улички в стария град Плака с

множество кафенета и магазинчета. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Свободно време или по

желание: Панорамна автобусна обиколка на

столицата Атина с местен екскурзовод.

Туристическа програма по желание: екскурзия с

местен екскурзовод до Храма на Посейдон,

построен върху крайморска скала на нос Сунион

с прекрасна гледка към Егейско море. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Свободно време в Атина или

туристическа програма по желание –

целодневна екскурзия с екскурзовод до п-в

Пелопонес: По желание: посещение на бузуки-

таверна с жива музика в центъра на Атина с

включени вечеря и напитки (вода, безалкохолно

и вино). Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Отправяме се към Каламбака.

По пътя туристическа програма в Делфи.

Нощувка в Каламбака.

5 ДЕН: Закуска. По желание: посещение на

Метеора - местност в Централна Гърция,

област Тесалия с характерните огромни отвесни

скали, високи стотици метри и скални

манастири. Отпътуване.

Цената включва: транспорт с лицензиран

автобус с WC, климатик, DVD; 1 нощувка със

закуска в х-л 3* в Каламбака; 3 нощувки със

закуска в х-л 3* в Атина; мед. Застраховка

„Помощ в чужбина; входни такси.

Цената НЕ включва:

допълнителните мероприятия по желание;

такса престой в Гърция;

Входовете на обектите; .

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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ВЕЛИЧИЕТО НА 

АТИНСКИТЕ ХРАМОВЕ Дати: 19-23.03.2019; 01.05-05.05.2019; 04-

08.09.2019

Маршрут: Бургас – Айтос - Карнобат -

Сливен - Ямбол - Стара Загора -

Пловдив - Пазарджик – София - Атина -

Делфи - Каламбака - Метеора

Цен а на турист 

Тръгване от
двойна или 

тройна стая

единична 

стая

дете до 12г.с  

2 родители

София 359 лв 479 лв 323,1 лв

Пазарджик и 

Пловдив
369 лв 489 лв 332,1 лв

Стара Загора 379 лв 499 лв 341,1 лв

Сливен и Ямбол 389 лв 509 лв 350,1 лв

Карнобат и 

Айтос
394 лв 514 лв 354,6 лв

Бургас 399 лв 519 лв 359,1 лв

Входни такси: за Музея в Делфи (6 €) ;
археологическия обект (6 €) или комбиниран
билет за двата обекта ( 9 € ); Акропола (12 €),
новия Музей на Акропола (5 €),
Археологическия музей (7 €), Византийския
музей (4 €) и музея "Бенаки" (6 €);
амфитеатъра Епидаврос (6 €) и Микена (8 €);
Храма на Посейдон на нос Сунион (4 €);

МОЕТО СЪРЦЕ  Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА ПЪТУВА!
ГЪРЦИЯ

5 дни / 4 нощ.



1 ДЕН: Пристигане и настаняване в хотела

в Кавала и по желание, с допълнителна

заявка, екскурзия до пещерата Алистрати с

местен екскурзовод на български език.

Свободно време в Кавала за вечеря.

Възможност за посещение на близка

таверна с традиционна кухня и жива музика.

Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. По желание и с

предварителна заявка екскурзия до Атон и

круиз. Отпътуване за полуостров

Халкидики, и селището Урануполи (Небесен

град) ранния следобед. Круиз с корабче

около Атонските манастири. Връщане в

хотела. Свободно време и нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание: Пешеходна

туристическа обиколка из романтичните

улички на Стария град на Кавала, основан

от колонисти от остров Тасос през VI

в.пр.Хр. Свободно време в Кавала и в

ранния следобед отпътуване обратно за

България. По пътя минаваме през селцето

Порто Лагос, известно с манастира и

църквата, живописно разположени във

водите на езерото.

Цената включва:

Транспорт с лицензиран автобус 3*/4* с WC;

две нощувки със закуски в х-л 3* в Кавала;

Екскурзоводско обслужване по маршрута.

мед. застраховка „Помощ в чужбина;

Цената не включва:

Разходи от личен характер;

Входни такси на посещаваните обекти; 

допълнителни мероприятия по желание. .

Цена на турист 

Тръгване от
двойна или 

тройна стая

единична 

стая

дете до 12г.с  

2 родители

София 159 лв 219 лв 143,1 лв

Пазарджик и 

Пловдив
169 лв 229 лв 152,1 лв

Стара Загора 179 лв 239 лв 161,1 лв

Сливен и 

Ямбол
189 лв 249 лв 170,1 лв

Карнобат и 

Айтос
194 лв 254 лв 174,6 лв

Бургас 199 лв 259 лв 179,1 лв

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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МАНАСТИРИТЕ НА АТОН

Маршрут: Бургас - Айтос - Карнобат -

Сливен - Ямбол - СтараЗагора – Плвдив 

– Пазарджик - София - Кавала -

Алистрати – Атон.

Дати: 12.04-14.04.2019; 10.05-

12.05.2019; 21.06-23.06.2019; 19.07-

21.07.2019; 23.08-25.08.2019; 27.09-

29.09.2019;

входни такси:

в Кавала: Византийска крепост – 2.5 €; в Драма:

пещерата Алистрати – 5 €;

МОЕТО СЪРЦЕ  Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА ПЪТУВА!
ГЪРЦИЯ

3 дни / 2 нощ.



1 ДЕН: Отпътуване и привичер пристигане

на пристанището на град Игуменица.

Пътуване с ферибот до остров Корфу.

Вечеря. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. По желание: Туристическа

програма в Корфу с посещение на двореца

"Ахилион". По пътя фотопауза на Мишия

остров. Вечеря в хотела. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание: Целодневна

екскурзия до Палеокастрица - един от най-

оживените и красиви курорти на острова.

Отпътуване за Сидари. Фотопауза при

Канала на любовта. Свободно време в

Сидари. Вечеря. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. По желание: целодневна

екскурзия с корабче до остров Антипаксос с

възможност за плуване в топлите и чисти

води на Йонийско море; остров Паксос с

посещение на столицата Гайос и свободно

време за разходка и обяд в някоя от

местните рибни таверни. Вечеря. Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. Отпътуване за България.

По пътя при възможност спирка на Янина.

Цената включва:

Транспорт с автобус 3*/4*с WC; 4 нощувки със 

закуски и вечери в хотел 3*; Посещение на 

Янина; Екскурзоводско обслужване по 

маршрута; Пътни и фериботни такси; мед. 

застраховка „Помощ в чужбина; 

Цената не включва:

Разходите от личен характер; 

Такса престой в Гърция; 

входни такси за музеи; 
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КОРФУ – ОСТРОВЪТ, 

ПЛЕНИЛ ПРИНЦЕСА 

СИСИ!

Маршрут: Бургас - Айтос - Карнобат -

Сливен - Ямбол -Стара Загора –

Пловдив - Пазарджик - София -
Игуменица - Корфу.

ГЪРЦИЯ
5 дни / 4 нощ.

Дати: 17-21.04.2019;  15-19.05.2019;

12-16.06.2019; 10-14.07.2019;

07-11.08.2019; 11-15.09.2019;

09-13.10.2019

Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 395 лв. 515 лв. 356 лв. 375 лв.

Пазарджик 

и Пловдив
405 лв. 525 лв. 365 лв. 385 лв.

Стара 

Загора
415 лв. 535 лв. 374 лв. 394 лв.

Сливен и 

Ямбол
425 лв. 545 лв. 383 лв. 404 лв.

Карнобат и 

Айтос
430 лв. 550 лв. 387 лв. 409 лв.

Бургас 435 лв. 555 лв. 392 лв. 413 лв.

Поморие и 

Несебър
445 лв. 565 лв. 401 лв. 423 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Входните такси:

двореца „Ахилейон”- 5 €, Старата крепост 4 €, 

Допълнителни мероприятия:

•Пешеходна обиколка на столицата 

Керкира – 10 евро

•Екскурзия до манастира " Света 

Богородица" над Палеокастрица, канала на 

любовта и градчето Сидари - 15 € 

•Разходка с корабче в залива на Корфу и 

представление с морски лъвове-15 €

•Екскурзия до островите Паксос и 

Антипаксос–25 евро Забележка: Датите със звездичка са по 

програма Великденски празници



Цената включва:

Транспорт с автобус 3*/4*с WC; 3 нощувки със

закуски и вечери в хотел 3*; Посещение на

Янина; Екскурзоводско обслужване по

маршрута; Пътни и фериботни такси; мед.

застраховка „Помощ в чужбина;

Цената не включва:

Разходите от личен характер; единична стая - 30

лв на ден.; Такса престой в Гърция; входни такси

за музеи;
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ИЗУМРУДЕНИЯТ ОСТРОВ 

КОРФУ

Маршрут: Бургас - Айтос - Карнобат -

Сливен - Ямбол - Стара Загора –

Пловдив - Пазарджик - София -

Игуменица - Корфу.

Дати: *26-29.04.2019; 23-26.05.2019; 20-

23.06.2019; 21-23.09.2019; 10-13.10.2019;

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 337 лв. 427 лв. 303 лв. 320 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
347 лв. 437 лв. 312 лв. 330 лв.

Стара 

Загора
357 лв. 447 лв. 321 лв. 339 лв.

Сливен и 

Ямбол
367 лв. 457 лв. 330 лв. 349 лв.

Карнобат и 

Айтос
372 лв. 462 лв. 335 лв. 353 лв.

Бургас 377 лв. 467 лв. 339 лв. 358 лв.

Поморие и 

Несебър
387 лв. 477 лв. 348 лв. 368 лв.

Варна и 

Шумен
412 лв. 502 лв. 371 лв. 391 лв.

1 ДЕН: Отпътуване и привичер пристигане на 

пристанището на град Игуменица. Пътуване 

с ферибот до остров Корфу. Вечеря. 

Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. По желание: Туристическа 

програма в Корфу с посещение на двореца 

"Ахилион". По пътя фотопауза на Мишия 

остров. Вечеря в хотела. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание: Целодневна 

екскурзия до  Палеокастрица - един от най-

оживените и красиви курорти на острова. 

Отпътуване за Сидари. Фотопауза

при Канала на любовта. Свободно време в 

Сидари. Вечеря. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Отпътуване за България. По 

пътя при възможност спирка на Янина.

Допълнителни мероприятия: Пешеходна
обиколка на столицата Керкира,
Посещение на Канони – 10 евро; Екскурзия
до манастира "Света Богородица" над
Палеокастрица, посещение на канала на
любовта и градчето Сидари - 15 € /при
минимум 20 души/. Разходка с корабче в
залива на Корфу при минимум 10 туристи.
(предлага се през месеците май, юни,
септември и октомври) -15 € Екскурзия до
островите Паксос и Антипаксос – 25 евро.
Доплащане за единична стая - 80 лв.Такса
престой в Гърция (влиза в сила от
01.01.2018 г.): около 1 евро EUR на турист
на ден в хотел 2*/3* и около 2 EUR на
турист на ден в хотел 4* (заплаща се
индивидуално на рецепцията на всеки
хотел или се събира предварително от
екскурзовода в автобуса!) Входните такси
за музеи и други туристически обекти
двореца „Ахилейон”- 5 €, Старата крепост
(4 €), комбиниран билет за
Aрхеологическия музей, Старата крепост и
Mузея на азиатското изкуство (около 8 €)

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Забележка: Датите със звездичка са по 

програма Великденски празници

ГЪРЦИЯ
4 дни / 3 нощ.

http://www.nasamnatam.com/grad/Korfu.html
http://www.nasamnatam.com/darjava/Bulgaria.html


1 ДЕН: Отпътуване и спирка в град Янина -

живописната столица на областта Епир, 

романтично разположена на бреговете на 

езерото Памвотис. Настаняване в хотел 3*. 

Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Свободно време или по 

желание еднодневен круиз с корабче (с 

включен обяд на кораба): посещава се най-

красивия плаж на острова - Порто Кацики,  

остров Кефалония - най-големия; остров 

Итака; пещерите на остров Меганиси; трите 

острова на семейство Онасис - Скорпиос, 

Спарти и Скорпиди; остров Мадури. По 

желание - посещение на бузуки - таверна с 

жива музика и вечеря. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Свободно време или по 

желание - панорамна обиколка на остров 

Лефкада, пешеходна разходка в столицата 

Лефкада. Посещение на близкия манастир 

"Панагия Фанеромени", където има музей на 

църковното изкуство и който е най-важния 

религиозен център на острова, построен през 

1634 г. върху руините на древен храм, 

посветен на богинята Артемида. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Отпътуване за България. По 

пътя спирка на античния град Никополис –

най-важният град в областта до 18-19 век. 

Превеза – прекрасен курорт на Йонийското

крайбрежие, разположен на два 

изключително красиви залива и с много 

богата история. 

.

Цената включва: Транспорт с автобус,

лицензиран 3*/4* с WС; 3 нощувки със

закуски и вечери в хотел 3* на о-в

Лефкада; Екскурзоводско обслужване по

пътя; пътни и гранични такси. мед.

застраховка „Помощ в чужбина;

Цената не включва: входовете на музеите;

допълнителните мероприятия по желание;

Доплащане за единична стая – 30.00 лв. на

вечер; такса престой в Гърция; .
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ЛЕФКАДА - МИТОВЕ И 

ЛЕГЕНДИ Дати: *26-29.04.2019; 23-26.05.2019; 

20.09–23.09.2019; 31.10–03.11.2019
Маршрут: Бургас - Айтос - Карнобат -

Сливен - Ямбол - Стара Загора -

Пловдив - Пазарджик - София - Янина –

Лефкада - Превеза

Цена на турист в

Тръгване от
двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 323 лв. 413 лв. 291 лв. 307 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
333 лв. 423 лв. 300 лв. 316 лв.

Стара Загора 343 лв. 433 лв. 309 лв. 326 лв.

Сливен и 

Ямбол
353 лв. 443 лв. 318 лв. 335 лв.

Карнобат и 

Айтос
358 лв. 448 лв. 322 лв. 340 лв.

Бургас 363 лв. 453 лв. 327 лв. 345 лв.

Поморие и 

Несебър
373 лв. 463 лв. 336 лв. 354 лв.

Варна и 

Шумен
398 лв. 488 лв. 358 лв. 378 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ГЪРЦИЯ
4 дни / 3 нощ.



1 ДЕН: Отпътуване в посока Кулата – Промахон
- Волос. Ферибот от Волос и настаняване в хотел
на остров Скиатос. Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Корабът акостира в столицата
на острова – Скиатос, където ни посреща
резиденцията на венецианците – крепостта
„Буртзи”. Крайбрежната улица примамва
туристите с уютни кафенета, неустоимо ухаещи
на прясно приготвена риба, таверни и магазини с
чудни възможност за плаж, къпане и обяд.
Остров Скиатос е предпочитано място за почивка
от много известни личности, превърнали го в
сцена на филма „Мама миа“, заедно с неговия
“съсед“ Скопелос. Сред забележителностите на
местността спадат старото и новото пристанище,
главната улица, улицата с баровете, двете
църкви на върха на двата хълма, вятърната
мелница - ресторант на върха на третия хълм и
малкото полуостровче със старото училище и
кафенето. Заслужава си да видите и къщата -
музей на писателя Пападиамантис. След престой
в главния град на острова, качвайки се отново на
кораба сe отправяме към един от най-известните
му плажове – живописният “Koukounaries”,
записал в „книгата на почетните си гости“ и името
на Лейди Даяна. Нощувка.
3 ДЕН: Закуска. Свободен ден или възможност за
целодневен Круиз до островите Скопелос и
Алонисос. Възможност да се насладите на едни
от най- красивите гръцки острови в Егейско море.
Първата спирка от круиза е на Остров Скопелос и
най–вече църквата Агиос Йоанис, станала
символ на любовта и вълнуващата среща между
Мерил Стрийп и Пиърс Броснан. Спиращи дъха
гледки е най–малкото, което можем да кажем за
тази запечатваща се за цял живот гледка. Не
просто чисти, а кристално бистри води, повече от
девствена природа, сякаш си във рая, а дали не
е? Главозамаени от видяното е време да се
отправим към главния град на острова, за да
похапнем от традиционните банички тиропитакия,
разбира се къде, ако не при „Михалис“.
Събрали впечатлиня с малко носталгия по
филма “Мама мия” се отправяме към остров
Алонисос. Вечерта връщане в хотела. Нощувка.
4 ДЕН: Закуска. Сутринта отпътуване за Волос.
Разходка в „Града на аргонавтите” и главен град
на област Магнисия. Живописните му улички са
изпълнени със заведения, сладкарнички и
всякакви магазини, а крайбрежната зона е място
за приятна разходка. По време на обиколката ще
можете да видите макета и възстановеният кораб
на Аргонавтите, катедралата „Св. Никола“ от 19
в., и пристанището. Свободно време за разходка
и шопинг. Отпътуване за България. Пристигане в
Бургас – късно вечер.

Цената включва: Транспорт с лицензиран 

автобус 3*/4* с    WC, DVD, минибар и еспресо 

кафе; 3 нощувки със закуски в хотел 3* на 

остров Скиатос; Екскурзоводско обслужване по 

маршрута; Пътни и фериботни такси; мед. 

Застраховка „Помощ в чужбина; пътни такси.

Цената не включва: Разходите от личен 

характер; Доплащане за единична стая - 30 лв 

на ден; Такса престой в Гърция; Напитките в 

автобуса;  входни такси
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МАМА МИЯ..........!!!!!!!!

Дати: 23.05-26.05.2019; 20.09-

23.09.2019;03.10-06.10.2019
Маршрут: Бургас - Айтос - Карнобат -

Сливен - Ямбол - Стара Загора -

Пловдив – Пазарджик - София – Солун 

– Волос - Скиатос – Скопелос - Превеза

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 335 лв 425 лв 301,5 лв 318,25 лв

Пазарджик и 

Пловдив
345 лв 435 лв 310,5 лв 327,75 лв

Стара Загора 355 лв 445 лв 319,5 лв 337,25 лв

Сливен и 

Ямбол
365 лв 455 лв 328,5 лв 346,75 лв

Карнобат и 

Айтос
370 лв 460 лв 333 лв 351,5 лв

Бургас 375 лв 465 лв 337,5 лв 356,25 лв

Поморие и 

Несебър
385 лв 475 лв 346,5 лв 365,75 лв

Варна и 

Шумен
410 лв 500 лв 369 лв 389,5 лв

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни мероприятия:

Круиз до сотровите Скопелос и Алонисос –25 

евро

ГЪРЦИЯ
4 дни / 3 нощ.



1 ДЕН Бургас – Солун – 650 км 06.00 ч. -

Отпътуване от Бургас. Панорамна обиколка

с местен екскурзовод: Бялата кула –

символът на града; крепостта “Ептапиргио”

с прекрасна панорамна гледка към града и

Термическия залив; църквата “Св. Димитър”

- необичайно красив храм, построен от

розови тухли, където се пазят мощите на св.

Димитър. Настаняване. Свободно време. По

желание и с предварителна заявка – гръцка

бузуки вечер. Нощувка.

2 ДЕН Метеора – 500 км

8.00 ч. – По желание и с предварителна

заявка екскурзия до Метеора. Скален

комплекс от около 60 на брой високи по

около 300 м скали, които с течение на

времето придобиват причудливи форми и

стават дом за монасите. Разглеждане на два

или три от шестте функциониращи

манастири. Свободно време в Каламбака -

живописно градче в подножието на

величествените скали на Метеора.

Посещение на фабрика за икони, където

след кратка беседа за иконописта ще имате

възможнист да си закупите различни видове

икони. Отпътуване за Солун. Нощувка.

3 ДЕН Солун – Едеса – Вергина – Бургас–
800км

8.00 ч. – По желане и с предварителна

заявка екскурзия до Едеса и Вергина.

Отпътуване за Вергина - родното място на

Александър Македонски, посещение на

гроба на Филип Македонски. Свободно

време. Отпътуване за Едеса - един от най-

красивите градове на Гърция, построен

между четири планини. Фотопауза сред

красивите водопади. Пешеходна разходка в

центъра на града. Отпътуване за България в

12.30 ч. Пристигане в Бургас вечерта.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4*с

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 2 нощувки

със закуски в хотел 3* в Солун; Екскурзоводско

обслужване по маршрута; Пътни такси и

гранични такси; медицинска застраховка „

Помощ в чужбина“

Цената не включва: Разходите от личен

характер; Доплащане за единична стая - 30 лв

на вечер; Такса престой в Гърция; Входните

такси;; Напитките в автобуса
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МЕТЕОРА – МЯСТО 

ДОКОСНАТО ОТ БОГ!

Дати: 02-04.03.2019; 05-07.04.2019;

17- 19.05.2019; 14-16.06.2019; 19-

21.07.2019; 16-18.08.2019; 06-08.09.2019; 

04-06.10.2019;

01- 03.11.2019
Маршрут: Бургас - Айтос - Карнобат -

Сливен – Ямбол - Стара Загора -

Пловдив – Пазарджик - София – Солун -

Каламбака – Едеса  - Вергина

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 159 лв. 219 лв. 143 лв. 151 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
169 лв. 229 лв. 152 лв. 161 лв.

Стара Загора 179 лв. 239 лв. 161 лв. 170 лв.

Сливен и 

Ямбол
189 лв. 249 лв. 170 лв. 180 лв.

Карнобат и 

Айтос
194 лв. 254 лв. 175 лв. 184 лв.

Бургас 199 лв. 259 лв. 179 лв. 189 лв.

Поморие и 

Несебър
209 лв. 269 лв. 188 лв. 199 лв.

Варна и 

Шумен
234 лв. 294 лв. 211 лв. 222 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни мероприятия Автобусно –

пешеходен тур на Солун с местен екскурзовод

10 евро; Целодневна екскурзия Метеора – 15

евро. Екскурзия до Вергина и Едеса – 20 евро

Гръцка вечер – 25 евро с включена вечеря -

при мин.15 човека

ГЪРЦИЯ
3 дни / 2 нощ.



1 ДЕН: Отпътуване и пристигане привечер в

гръцката столица.. Настаняване. Вечерна пеш.

разходка в стария град Плака: площад „Омония”

– един от централните площади на гръцката

столица; площад „Монастираки”. Нощувка.

2 ДЕН: Ранна закуска или сух пакет. Отпътуване

в 07:00 ч. за остров Санторини с ферибота от

пристанище Пирея. Пристигане около 15:00 ч. в

столицата Фира. Настаняване Вечерна разходка

в град Иа. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Свободен ден или по желание

обиколка на острова. Пешеходен тур на

столицата Фира; Акротири – останки от древно

минойско селище, погребано под тонове пепел и

вулканична маса. Отпътуване за Камари - най-

известното селище на острова; посещение на

Древна Тира, посещение селището Пиргос с

амфитеатрално разположените си къщи по

склона на планината. Посещение на винарна.

Пешеходна разходка из Имеровигли – типично

цикладско селище с павирани каменни улици и

традиционни ниски бели къщи с тераси. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Свободен ден или по желание

екскурзия с корабче до остров Неа Камени,

където може да се види кратера на все още

действащия вулкан – Санторини, който може да е

унищожил легендарния континент Атлантида и е

затрил от лицето на Земята минойската

цивилизация на остров Крит. Посещение на

Палеа Камени с неговите горещи минерални

извори, подходящи за плуване; Тирасия –

въпрки че е отделен остров се, счита че е част от

Санторини. Взможност за плаж или посещение на

главния град Манолас – пеша или яздейки

магаре. Връщане в хотела. По желание таверна.

Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. По желание - екскурзия до

южната част, с разглеждане на град Месария ,

град Емборио и не на последно място град

Периса, разположен от южната част на

планината Месо Вуно Отпътуване за Атина с

ферибот в 15.30 ч. Пристигане на пристанище

Пирея в 23.25 часа. Нощувка в хотел.

6 ДЕН: Закуска и отпътуване за България

Цената включва: Транспорт с автобус,

лицензиран за международни пътувания - 3*/4*

с WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 3 нощувки

със закуски в хотел 3* на остров Санторини; 2

нощувки в Атина; Екскурзоводско обслужване

по маршрута; Пътни такси и фериботни такси и

билети; мед. Застраховка “ Помощ в чужбина“

Цената не включва: Разходите от личен

характер; Доплащане за единична стая - 30 лв.

на вечер; Такса престой в Гърция; Входни

такси; Напитките в автобуса; допълнителни

мероприятия по желание.
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ВЪЛШЕБНИТЕ ЗАЛЕЗИ 

НА САНТОРИНИ
Дати : 08.04-13.04.2019; 20.05-25.05.2019; 

02.09-07.09.2019; 07.10-12.10.2019;

Маршрут: Бургас – Айтос – Карнобат –

Сливен – Ямбол - Стара Загора -

Пловдив - Пазарджик - София – Атина -

Санторини

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 540 лв. 690 лв. 486 лв. 513 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
550 лв. 700 лв. 495 лв. 523 лв.

Стара 

Загора
560 лв. 710 лв. 504 лв. 532 лв.

Сливен и 

Ямбол
570 лв. 720 лв. 513 лв. 542 лв.

Карнобат и 

Айтос
575 лв. 725 лв. 518 лв. 546 лв.

Бургас 580 лв. 730 лв. 522 лв. 551 лв.

Поморие и 

Несебър
590 лв. 740 лв. 531 лв. 561 лв.

Варна и 

Шумен
615 лв. 765 лв. 554 лв. 584 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни мероприятия Целодневен

обиколин тур на Санторини–10 евро;

Целодневна екскурзия с корабче– 28 евро

Полудневна екскурзия до южната част на

острова – 10 евро; Вечеря в традиционна

гръцка таверна – 25 евро

ГЪРЦИЯ
6 дни / 5 нощ.



1 ДЕН: Отпътуване за Солун. Пристигане в

района на Волос и настаняване в хотел.

Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Свободно време или по

желание и срещу допълнително заплащане -

екскурзия с легендарното влакче

„Mountzouris” – едно истинско приключение

с туристическо влакче, движещо се по

релса, широка само 60 см., със скорост от 25

км. в час Точно в 10:00 часа сутринта,

влакчето напуска началната гара в Ано

Лехоня и гордо „пуфтейки“ се отправя по

своя маршрут в планината Пелион Така

след час и половина, „гордото” влакче

приключва вълшебния си воаяж в Милиес

Тук, в Милиес, местните хора твърдят, че се

намира и пещерата на мъдрият кентавър

Хирон, в която той обучавал своите ученици.

Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Свободно време или по

желание и срещу допълнително заплащане -

екскурзия из живописното крайбрежие на

Източен Пелион. Впечатленията буквално

„експлодират” при приближаването към

невероятния плаж „Милопотамос” - един от

най- известните в Гърция. Завръщане

привечер. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Разходка в „Града на

аргонавтите” и главен град на област

Магнисия. Свободно време за разходка и

шопинг из живописните му улички изпълнени

с заведения, сладкарнички и всякакви

магазини. Отпътуване за България.

Цената включва: Транспорт с автобус, 3*/4* с

WC, DVD; 3 нощувки със закуски в хотел 3* в

района на Волос; Екскурзоводско обслужване

по маршрута; Пътни такси; мед. застраховка

„Помощ в чужбина”

Цената не включва: Разходите от личен

характер; доп. Мероприятия по желание;

Доплащане за единична стая - 30 лв на ден;

Такса престой в Гърция; Входните такси за

музеи и други туристически обекти;

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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ВОЛОС – ГРАДЪТ НА 

АРГОНАВТИТЕ
Дати: 18-21.04.2019; 16-19.05.2019; 26-

29.09.2019; 17-20.10.2019;

Маршрут: Бургас - Айтос - Карнобат -

Сливен - Ямбол - Стара Загора -

Пловдив - Пазарджик - София - Солун -

Волос
Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

или 

тройна 

стая

единичн

а стая

дете до 

12г.с  2 

родител

и

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 269 лв 359 лв 242,1 лв
255,55 

лв

Пазарджик 

и Пловдив
279 лв 369 лв 251,1 лв

265,05 

лв

Стара 

Загора
289 лв 379 лв 260,1 лв

274,55 

лв

Сливен и 

Ямбол
299 лв 389 лв 269,1 лв

284,05 

лв

Карнобат и 

Айтос
304 лв 394 лв 273,6 лв 288,8 лв

Бургас 309 лв 399 лв 278,1 лв
293,55 

лв 

Поморие и 

Несебър
319 лв 409 лв 287,1 лв

303,05 

лв

Варна и 

Шумен
344 лв 434 лв 309,6 лв 326,8 лв

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: екскурзия с легендарното 

влакче „Mountzouris” - 15 евро

Екскурзия из живописното крайбрежие на 

Източен Пелион – 20 евро

ГЪРЦИЯ
4 дни / 3 нощ.



1 ДЕН: Бургас – Закинтос – 1250 км.
Отпътуване от Бургас – 01:.00 ч. по маршрут
Кулата - Килини - остров Закинтос.
Пристигане вечерта. Настаняване. Нощувка.
2 ДЕН: островв Закинтос. Закуска. Пеш. тур

в столицата Закинтос площад „Св. Марк” с
католическата църква и Музея на Соломос и
Калвос – най-известните поети на Закинтос;
площад „Соломос” с прекрасни сгради,
отразяващи типичната атмосфера на
Закинтос; Византийският музей и Градската
библиотека; Храмът на Дионисий. Около 1
час.Свободно време или по желание
екскурзия до залива Лагана – с един от най-
големите плажове на Гърция - разходка с
корабче до остров Маратониси и
наблюдение на костенурките. Кратка спирка
на хълма Бохали за кратка фото пауза на
панорамната гледка към град Закинтос.
Нощувка.
3 ДЕН: Остров Закинтос. Закуска. Свободно
време или по желание целодневна екс. с
кораб. Ще се докоснем до неповторимата
красота на „Сините пещери на залива
Навагио, най – екзотичното място на
острова, неговата“ визитна картичка“. Тук ще
имаме време за плаж, фотосесия и
разглеждане на останките на
корабокруширалия кораб, чието име носи
заливът. Връщаме се в хотела. Свободно
време. По желание посещение на таверна.
Нощувка
4 ДЕН: Остров Закинтос – Бургас – 1250 km
Ранна закуска или сух пакет. Отпътуване за
България. Пристигане в Бургас след
полунощ.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4*с

WC, 3 нощувки със закуски и вечери в хотел 3*.

Екскурзоводско обслужване по маршрута, Пътни

такси, мед. застраховка ”Помощ в чужбина”.

Цената не включва Разходите от личен

характер; Доп. мероприятия по желания;

единична стая - 30 лв.на ден. Такса престой в

Гърция; Входните такси за музеи и други

туристически обекти.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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ЗАГАДКАТА, НАРЕЧЕНА 

ЗАКИНТОС

Дати 23-26.05.2019; 20-23.09.2019;

10-13.10.2019;  

Маршрут: Бургас – Айтос – Карнобат –

Сливен – Ямбол - Стара Загора –

Пловдив – Пазарджик - София -

Закинтос Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 345 лв 435 лв 310,5 лв 327,75 лв

Пазарджик и 

Пловдив
355 лв 445 лв 319,5 лв 337,25 лв

Стара 

Загора
365 лв 455 лв 328,5 лв 346,75 лв 

Сливен и 

Ямбол
375 лв 465 лв 337,5 лв 356,25 лв

Карнобат и 

Айтос
380  лв 470 лв 342 лв 361 лв

Бургас 385 лв 475 лв  346,5  лв 365,75 лв

Поморие и 

Несебър
395 лв 485 лв 355,5 лв 375,25 лв

Варна и 

Шумен
420 лв 510 лв 378 лв 399 лв

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни Разходка с корабче в залива

Лагана и Панорамна обиколка на острова с

посещение на фабрика за зехтин - 25 евро

Целодневна екскурзия до „Сините пещери“ и

залива Навагио – 30 евро

ГЪРЦИЯ
4 дни / 3 нощ.



1 ДЕН: Ранният следобед пристигане в

Белград. По желание: Панорамна

автобусно – пешеходна програма в

Белград - разглеждане забележителностите

на града: Дединие – един от най-богатите

квартали на града, Къщата на цветята и

къщата-музей на Йосип Брос

Тито; Катедралния храм ”Св.Сава”, най-

големият православен храм на Балканите.

Продължаваме с разглеждане на главните

забележителности в централната част на

града.. Обиколката завършва с преминаване

по Бранковия мост през р. Сава в

посока Нови Белград и разглеждане

на новия Белград. Времетраене 2 часа.

Настаняване в хотел 3*. Нощувка

2 ДЕН: Закуска. По желание Разходка с

корабче по р. Сава и р. Дунав. По желание

екскурзия до Войводина: Отпътуване за

гр. Нови Сад. По пътя ще посетим Сремски

Карловци и манастира Крушедол, който е

част от сръбската Света гора. Пешеходна

разходка в Нови Сад. Свободно време.

Връщане в Белград.

По желание: вечеря в традиционен

Белградски ресторант с жива музика.

Заявките и заплащането се правят преди

отпътуването – при внасянето на

последната вноска. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Смедерево

– втората сръбска столица и посещение

на крепостта – една от най–големите

Дунавски и европейски крепости за

тогавашното време. Отпътуване към

България.

Цената включва : Транспорт автобус 3*/4*с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе. 2 нощувки в
Белград в хотел 3 * със закуски;;Посещение на
Смедеревската крепост; Водач по време на
пътуването от ТА Евелин Р. Пътни такси,
паркинг. Мед.застраховка ”Помощ в чужбина”

Цената не включва : Входни такси и билети за
музеи, обекти и прояви, посещавани по
желание и градски транспорт; Разходи от личен
характер. Доп.мероприятия по желание.
Напитките в автобуса

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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СЪРБИЯ – МИНАЛО, 

НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Дати: 03-05.03.2018; 06-08.04.2018;

26.04-29.04.2019; 05-07.05.2018;

01-03.06.2018; 06-08.07.2018; 03-

05.08.2018; 22-24.09.2018; 19-21.10.2018; 

23-25.11.2018
Маршрут Бургас – Айтос – Карнобат –

Сливен – Ямбол - Стара Загора – Пловдив 

– Пазарджик – София – Белград - Нови Сад 

- Бургас

Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

или 

тройна 

стая

единич

на стая

дете до 

12г.с  2 

родител

и

дете до 

12г.  с 1 

родите

л

София 195 лв. 255 лв. 176 лв. 185 лв.

Пазарджик 

и Пловдив
205 лв. 265 лв. 185 лв. 195 лв.

Стара 

Загора
215 лв. 275 лв. 194 лв. 204 лв.

Сливен и 

Ямбол
225 лв. 285 лв. 203 лв. 214 лв.

Карнобат и 

Айтос
230 лв. 290 лв. 207 лв. 219 лв.

Бургас 235 лв. 295 лв. 212 лв. 223 лв.

Поморие и 

Несебър
245 лв. 305 лв. 221 лв. 233 лв.

Варна и 

Шумен
270 лв. 330 лв. 243 лв. 257 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни Автобусно - пешеходна
обиколка на Белград – 10 евро; Екскурзия до гр.
Нови Сад при мин. 20 човека - 15 евро; Разходка
с корабче по реките Сава и Дунав – 10 евро

СЪРБИЯ
3 дни / 2 нощ.

http://www.atlas-s.com/info_nish.html


ПРОГРАМА: Отпъгуване и преминаване на
границата през ГКПП Малко Търново -
Дерекьой. Свободно време или по желание
Автобусно – пешеходна обиколка с местен
екскурзовод „Български християнски светини
в Истанбул“, включваща: Посещение на
Българската екзархия в Истанбул, Купена
е от Българската екзархия през 1907 г., за да
бъде неин дом. Тя е изключително пищна и
красива. През 2015 г. ѝ е направен цялостен
ремонт, при който са възстановени и
мебелите. По-важното обаче е, че
екзархията успява да съхрани българския
дух. В нея се събират българите, които
живеят в Истанбул, говорят на български и
празнуват българските празници. Следва
посещение на църквата «Влахерна». В
черквата се е намирала и чудотворната
икона на света Богородица. Посещение на
„Желязната църква” Свети Стефан –
православна българска църква, направена
от готови железни елементи. Посещение на
метоха, който беше също реставриран през
2016 г. Метохът е построен е през 1851 г. на
земя, подарена от княз Стефан Богориди.
Посещение на Вселенската Патриаршия.
14:00ч Посещение на МОЛ ФОРУМ
Истанбул, вкл. Икея посещение на
аквариума „Sea Life”, с над 10 000 вида
морски животни, включително и 2,5-метрови
тигрови акули. Посещение на „Fly Ride”
шоуто, където под формата на 4D кино за 15
минути ще направите полет над цяла
Турция. Ако желаете, можете да направите
само полет с хеликоптер над Истанбул и да
влезете в дворците, да прелетите над и под
Босфорските мостове. А за ентусиастите
има и комбиниран билет за двете
представления
17:00ч отпътуване за България.
Преминаване през ГКПП М.Търново -
Дерекьой и около 23.30 ч. пристигане
в Бургас.

Цената включва Транспорт с автобус 3*/4* с 

WC, DVD, минибар и еспресо кафе. Водач от 

агенцията по време на пътуването; Пътни и 

гранични такси, Паркинги. Мед. 

застраховка”Помощ в чужбина”

Цената не включва Допълнителните

екскурзии и мероприятия по програмата;

Входните такси на посещаваните обекти;

Напитките в автобуса.
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БЪЛГАРСКОТО 

НАСЛЕДСТВО В 

ИСТАНБУЛ

Дати: 16.02.2019;  16.03.2019;  

18.05.2019; 15.06.2019;  13.07.2019; 

17.08.2019;  14.09.2019;  12.10.2019;  

09.11.2019; 14.12.2019

Маршрут: Бургас – Истанбул - Бургас

Цена на турист 

Тръгване от
двойна  

стая
единичн

а стая

дете до 

12г.с  2 

родител

и

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 55 лв 115 лв 49,5 лв
52,25 

лв

Стара 

Загора
90 лв 120 лв 81 лв 85,5 лв

Сливен и 

Ямбол
75 лв 105 лв 67,5 лв

71,25 

лв

Карнобат и 

Айтос
65 лв 95 лв 58,5 лв

61,75 

лв

Поморие и 

Несебър
65 лв 95 лв 58,5 лв

61,75 

лв

Варна и 

Шумен
90 лв 120 лв 81 лв 85,5 лв

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Обзорна автобусно –

пешеходна обиколка на ”Български

християнски светини в Истанбул“ – 10 евро

на човек

ТУРЦИЯ
1 ден.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0)


1 ДЕН: Отпътуване по посока Истанбул.
Около обяд настаняване в хотела.
Свободно време или по желание Обзорна
автобусно – пешеходна. обиколка на
историческия център на Истанбул,
посещение на площада Хиподрум с трите
колони /Змийската колона, Египетския
обелиск и Порфирогенната колона/ и Синята
джамия, Топ капъ и Света София отвън
/Продължителност 4 часа/. По време на
екскурзията ще видим още: джамията
Сюлеймание, Златния рог, църквата Свети
Стефан, църквата Влахерна, Египетския
пазар, моста Галата, кафето на Пиер Лоти и
още много от магията на Истанбул. Вечерта
по желание вечеря и разходка с кораб по
Босфора, с богата фолклорна. програма,
движейки се бавно под магията на
светлините на мегаполиса Истанбул.
Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Свободно време или по
желание: 9:00ч Посещение на двореца
„Долма Бахче”. „Долма бахче“ и в момента
е действаща резиденция на президента на
Република Турция. / Прод. около 2 часа./
12:00ч Посещение на МОЛ ФОРУМ
Истанбул, вкл. Икея, посещение на
аквариума „Sea Life”, представящ на площ
от 8000 м2 над 10 000 вида животни.
Посещение на „Fly Ride”шоуто, където под
формата на 4D кино за 15 минути ще
направите полет над цяла Турция. Ако
желаете, можете да направите само полет с
хеликоптер над Истанбул и да влезете в
дворците, да прелетите над и под
Босфорските мостове. А за ентусиастите
има и комбиниран билет за двете
представления. 15:00 ч Посещение на
ОUTLET VIA PORT VENEZIA.В Outlet Via
Port Venezia освен насладата от
пазаруването и удоволствието от ниските
цени, можете да се разходите романтично с
гондола все едно сте по „Канале Гранде”
или да изпиете кафе като че ли сте на
площад „Сан Марко”. Късния следобед
отпътуване за България.

Цената включва Транспорт с автобус 3*/4* с

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 1

нощувка със закуска в хотел 3* ;Водач от

агенцията по време на пътуването; Пътни

и гранични такси, паркинги. Мед.

Застраховка ”Помощ в чужбина”

Цената не включва Допълнителните

екскурзии и мероприятия по програмата;

Входните такси на посещаваните обекти;

Напитките в автобуса.
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ИСТАНБУЛ – ГРАД НА 

КОНСТРАСТИ

Дати; 30.03–31.03.2019;20.04–21.04.2019; 

18.05.-19.05.2019; 01.06–02.06.2019;

27.07–28.07.2019; 24.08–25.08.2019; 

28.09–29.09.2019; 26.10–27.10.2019;

23.11–24.11.2019; 21.12–22.12.2019

Цена на турист 

Тръгване от
двойна  

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 110 140 99 104,5

Стара Загора 145 175 130,5 137,75

Сливен и 

Ямбол
130 160 117 123,5

Карнобат и 

Айтос
120 150 108 114

Поморие и 

Несебър
120 150 108 114

Варна и 

Шумен
145 175 130,5 137,75

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Пешеходна обиколка

на Истанбул – 10 € на човек; Вечерен

круиз по Босфора – цена 40 € на човек и

включва: вечеря Долма Бахче – 10 евро на

човек ;

ТУРЦИЯ
2 дни/ 1 нощ

Маршрут: Бургас – Истанбул - Бургас
В дати, които съдържат първи, се 

посещава “църквата на първото число“.



1 ДЕН: Отпътуване в посока Истанбул.

Около обяд настаняване в хотела.

По желание: Пешеходна обиколка на

историческия център на Истанбул и

възможност за посещение на Света София и

Топ Капъ с местен лицензиран екскурзовод

на български език. Вечерта по желание

вечеря в атракционно заведение “Гар

казино” . Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. По желание: Посещение на

двореца „Долма Бахче” с местен

лицензиран екскурзовод на български език.

Следва по желание: Разходка с корабче по

Босфора. Завършваме нашата морска

обиколка на пристанище Кабаташ.

Присъединяваме се към другите туристи, за

да продължим към новия център на

Истанбул - площад „Таксим” и

търговската улица „Истиклял”,

Възможност за посещение на музея на

Мадам Тюсо. Вечерта по желание

Светлините на нощен Истанбул с

посещение на кафенето на Пиер Лоти.

Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание: Обзорна

обиколка на Истанбул с пресичане на един

от трите моста над Босфора По пътя ще

спрем на българската църква „Свети

Стефан“, по възможност метоха и

Българския Екзархски дом в кв. Шишли.

Следва посещение на най-атрактивния

частен „Музей на науката и техниката

„KOC”, отворил врати през 1994г. След

обяд посещение на ОUTLET VIA PORT

VENEZIA. Късния следобед отпътуване за

България.

Цената включва Транспорт с автобус 3*/4* с 

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 2 нощувки 

със закуска в хотел 3*; Водач от агенцията по 

време на пътуването; Пътни и гранични такси, 

паркинги. Мед. застраховка  ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Допълнителните 

екскурзии и мероприятия по програмата; 

Входните такси на посещаваните обекти; 

Напитките в автобуса. 
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ИСТАНБУЛ – МАГИЯТА НА 

АЗИЯ И ЕВРОПА

Дати: 01-03.02.2019; 01-03.03.2019; 

19.04-21.04.2019; 17-19.05.2019;

21-23.06.2019; 12-14.07.2019; 16-

18.08.019; 27-29.09.2019; 18-20.10.2019; 

01–03.11.2019; 13-15.12.2019; 

Цена на турист 

Тръгване от
двойна  

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 179 лв 239 лв 161,1 лв 170,05 лв

Стара Загора 214 лв 244 лв 192,6 лв 203,3 лв

Сливен и 

Ямбол
199 лв 229 лв 179,1 лв 189,05 лв

Карнобат и 

Айтос
189 лв 219 лв 170,1 лв 179,55 лв

Поморие и 

Несебър
189 лв 219 лв 170,1 лв 179,55 лв

Варна и 

Шумен
214 лв 244 лв 192,6 лв 203,3 лв

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Обзорна автобусна
обиколка на Истанбул с посещение на
музея но Коч /без вх. Такса/ – 15 евро на
човек. Вечеря в атракционно заведение
“Гар казино” 30 евро на човек; Долма Бахче
– 10 евро; Разходка по улица Таксим и
посещение на музея на „Мадам Тюсо“, цена
10 евро; Разходка с корабче по Босфора –
20 евро; Пешеходен тур по историческия
център на Истнабул – 10 евро;
Светлините на ношен Истанбул – 10 евро

ТУРЦИЯ
3 дни/ 2 нощ

Маршрут :Бургас – Истанбул - Бургас

В дати, които съдържат първи, се 

посещава „църквата на първото число”



1 ДЕН: Отпътуване в посока Истанбул.
Около обяд настаняване в хотела в района
на Таксим. По желание: Пеш. Екс. новия
център на Истанбул – площад „Таксим” и
паметника на Републиката, катедралата
„Сан Антонио”, Галатската кула.
Възможност за посещение на музея на
восъчните фигури от веригата на Мадам
Тюсо. Вечерта по желание вечеря в рибен
ресторант в Cicek pasaj. Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. По желание: Целодневна
Азиатска приказка. През моста над
Босфора преминаваме в Азатската част на
Истанбул. Първо ще посетим Ловната
резиденция на султаните. Летния дворец на
султаните Бейлярбей. Районът, към който
се движим е Юскюдар. Един от най гъсто
населените райони. Ще посетим първо
улица Мода, квартали Кадъкьой, гара
Хайдарпаша. А сега е време да се разходим
в красивия парк „Гьозтепе”, където се
провеждат редица събития, а през април
месец паркът е красиво аранжиран с
безброй пана от около 800 000 лалета. Най–
известната улица в Азиатската част
Булевард "Багдад“. Слънцето бавно
залазва, а за нас е време да се отправим
към пеещите и танцуващи фонтани Water
garden. Нощувка.
3 ДЕН: Закуска. По желание екскурзия:
Шедьоврите на Византийската и
Османската архитектура. Музеят Карие -
византийският шедьовър. Нощувка.
4 ДЕН: Закуска. По желание: екскурзия
Модерен Истанбул с посещение.на най-
атрактивния частен „Музей на науката и
техниката „KOC”, отворил врати през 1994г.
И, за да е пълно удоволствието и насладата
от деня се отправяме към една от най
новите атракции в Истанбул Емаар и
подводния зоопарк и аквариум. След като
сме събрали впечатления и емоции най-
вече от Азиатската част на Истанбул е
време да отпътуваме за България

Цената включва Транспор с автобус по 

маршрута 3*/4*с WC, мултимедия, минибар с 

експресо кафе; 3 нощувки със закуска в хотел 4* 

в района на Таксим; Водач от агенцията по 

време на пътуването; Пътни и гранични такси, 

паркинг, Мед. застраховка ”Помощ в чужбина”.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Допълнителните екскурзии 

по програмата; Входните такси на 

посещаваните обекти; Напитките в автобуса. 

Доп. мероприятия по желание. Разходи от 

личен характер.
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ИСТАНБУЛ ЗА ЦЕНИТЕЛИ
Дати : 01-04.03.2019; 26-29.04.2019; 

03-06.05.2019; 05-08.09.2019;  03-

06.10.2019; 07–10.11.2019

Маршрут : Бургас – Истанбул - Бургас

Цена на турист 

Тръгване от
двойна  

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 250 340 225 237,5

Стара Загора 285 375 256,5 270,75

Сливен и 

Ямбол
270 360 243 256,5

Карнобат и 

Айтос
260 350 234 247

Поморие и 

Несебър
260 350 234 247

Варна и 

Шумен
285 375 256,5 270,75

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Пешеходна екскурзия новия 

център на Истанбул- 10 евро -човек, Вечеря 

в рибен ресторант в Cicek pasaj включва 

вечеря (ордьовър, салата, риба, десерт, една 

напитка по избор) Цена 30 евро на човек,

* Целодневна Азиатска приказка – 20 евро ,

Шедьоврите на Византийската и Османско 

архитектура. – 15 евро на човек, Екскурзия 

Модерен Истанбул – 10 евро

ТУРЦИЯ
4дни / 3 нощи



1 ДЕН: Отпътуване в посока Истанбул.

Преминаване през третия мост на

Босфора, намиращ се на границата с

Черно море, носещ името на султан

Селим 1. Третият мост над Босфора е

най – дългия комбиниран мост

/железопътен и автомобилен/ в света и

на 8 място сред най-дългите висящи

мостове. По пътя спирка на най–

големия турски център за търговия и

забавления Viaport Asya Outlet .

Настаняване и нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Свободно време или

по желание Обзорен тур на

Ескишехир. Тук е родното място на

хитрия Настрадин Ходжа, който със

своите шеги и невероятно чувство за

хумор станал известен през вековете и е

част от турския фолклор и култура.

Свободно време, да си накупим

традиционни турски сладкиши и разбира

се да опитаме най–вкусното реване в

Турция.

Посещение на парк Сазова. Зоопаркът

с аквариума е най-популярната

забележителност в Ескишехир.

Кулминацията в парка е приказния

замък, който е първи по рода си в

Турция. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Свободно време за

последни покупки в М.О.Л Espark.

Отпътуване за България

Цената включва :Транспорт с автобус по   

маршрута 3*/4*с  WC, DVD, минибар и    еспресо 

кафе; 2 нощувки със закуска в хотел 3*; Водач 

от агенцията по време на пътуването; Пътни и 

гранични такси, паркинг,  мед. застраховка 

”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА :Входните такси на 

посещаваните обекти; Напитките в автобуса. 

Доп. мероприятия по желание, Разходи от 

личен характер
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МОДЕРНА ТУРЦИЯ

Програмата е 

изключително подходяща 

за деца!

Дати: 01-03.02.2019; 02-04.03.2019;
05-07.04.2019; 10–12.05.2019; 07-09.06.2019; 
05-07.07.2019; 02-04.08.2019; 06-08.09.2019;

04-06.10.2019; 01-03.11.2019;

Маршрут :Бургас – Истанбул - Бургас
Цена на турист 

Тръгване от
двойна  

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 170 230 153 161,5

Стара Загора 205 265 184,5 194,75

Сливен и 

Ямбол
190 250 171 180,5

Карнобат и 

Айтос
180 240 162 171

Поморие и 

Несебър
180 240 162 171

Варна и 

Шумен
205 265 184,5 194,75

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Обзорна автобусна 

пешеходна обиколка на Ескишехир– 10 евро 

на човек

ТУРЦИЯ
3 дни/ 2 нощи



1 ДЕН: Отпътуване по маршрут Истанбул –

Анкара. Пристигане привечер в Анкара.

Настаняване в хотел в центъра на града. Вечеря

и нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Туристическа обиколка на

Анкара. Отпътуване за Кападокия. По пътя

посещение на Хатуша, столицата на древната

Хетска империя - един музей на открито.

Пристигане в Кападокия и настаняване в хотел в

Югрюп. Вечеря и нощувка.

3 ДЕН: За ентусиастите – 05:30 сутринта, преди

закуска, по изгрев слънце – полет с балон над

прелестния лунен пейзаж на Кападокия –

преживяване, което не подлежи на описание с

думи. Продължава около 45 – 50 минути.

Закуска. Разглеждане на Кападокия –

Невшехир, Аванос и Юргюп: открития музей

Гьореме; скалната крепост Учхисар; Долината

на гълъбите. Разходка в градчето Аванос,

древната Ванеса. Посещение на уникалния

подземен град Каймаклъ. Това е само малка част

от града, реалните размери са неизвестни, както

у болшинството подземни градове в Кападокия.

Посещение на центрове за производство на

килими, грънци и оникс и винарска изба с

дегустация на прочутите кападокийски вина.

Вечеря. По желание и срещу допълнително

заплащане: Посещение на фолклорно

представление - танцуващите дервиши в

подземен ресторант или автентичен ритуал

Сема в Керван Сарай. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Отпътуване за гр. Коня и

пешеходна обиколка на града на танцуващите

дервиши и мистичната ислямска секта суфисти -

посещение на мавзолея на Мевляна. В ранния

следобед отпътуване за Ескишехир Тук е

родното място на хитрия Настрадин Ходжа.

Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. Разглеждане на Етнографския

комплекс „Одунпазаръ”. Разглеждане на парк

Сазова и зоопарка. Свободно време за последни

покупки в М.О.Л Espark. Отпътуване за България

през Истанбул. Отпътуване за България и

пристигане в Бургас късно вечерта.

Цената включва :Транспорт  с автобус 3*/4* с WC, 

DVD, минибар и еспресо кафе ;1 нощувка със 

закуска и вечеря  в хотели 3*/ 4* в Анкара; 2 нощувки 

със закуски и вечеря в хотел 3*/4* в Юргюп;1 

нощувка със закуска и вечеря в хотел 3* в 

Ескишехир; Всички посещения по програма. 

Екскурзоводско обслужване с местен лицензиран 

екскурзовод; Пътни и  гранични такси; Мед. 

Застраховка ”Помощ в чужбина” Транспорт  с 

автобус 3*/4* с WC, DVD, минибар и

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА Входни такси; Летене с 

балон над Кападокия – 150 евро. С предварителна 

заявка и предплащане. Напитките в автобуса. Доп. 

мероприятия по желание. Разходи от личен 

характер

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ

37

КАПАДОКИЯ –

ДУХОВНОСТ, МИСТИКА И 

СЪВРЕМИЕ

Дати: 03.04-07.04.2019; 01.05-05.05.2019; 
05.06-09.06.2019;  04.09-08.09.2019; 

09.10-13.10.2019; 

Цена на турист 

Тръгване от
двойна  

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 445 545 382,5 403,75

Стара Загора 460 580 414 437

Сливен и 

Ямбол
445 565 400,5 422,75

Карнобат и 

Айтос
435 555 391,5 413,25

Поморие и 

Несебър
435 555 391,5 413,25

Варна и 

Шумен
460 580 414 437

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Входни такси за изброените по 

програмата обекти около – около 150 турски 

лири;  Фолклорно представление в подземен 

ресторант– 25 евро. Деца 15 евро 

Автентичен ритуал Сема в Керван Сарай - 20 

евро. Деца 10 евро

ТУРЦИЯ
5 дни /4 нощи

Маршрут: Бургас – Анкара – Кападокия -

Коня - Ескишехир 



Програма: 1 Ден: Отпътуване в посока Турция.

След обяд посещение на древна „Троя“ .

Отпътуване за древният град „Ассос“и Айвалък.

Настаняване и вечеря в хотела. Нощувка .

2 Ден: Закуска. Отпътуване за Пергамон.

Разглеждане на Акрополиса - храма на Траян,

библиотеката, античния театър, олтара на Зевс.

След обяд отпътуване за Памуккале.

Настаняване и ползване на минералните бани на

хотела. Вечеря. Нощувка.

3 Ден: Закуска. По желание и срещу доп.

заплащане: Разглеждане на травертените на

Памуккале и древния Хиерополис. След обяд

отпътуване за Адрасан. Настаняване. Вечеря

Срещу допълнително заплащане: след вечеря

изкачване до местността Химера с вечните

огньове. Връщане в хотела. Нощувка.

4 Ден: Закуска. Отпътуване за Демре и

разглеждане на църквата Св.Никола и скалните

гробници в древна Мира. Отпътуване за Каш,

настаняване. След обяд посещение на

потъналия древен Ликийски град Аполония,

разходка с корабче по залива Кекова и свободно

време. След разходката, връщане в хотела за

вечеря и нощувка.

5 Ден: Закуска. Отпътуване за Ксантос и

разглеждане на древната Ликийска столица.

След разглеждането отпътуване за Фетхие.

Настаняване в хотела в Фетхие. След обяд

срещу допълнително заплащане посещение на

Олудениз - синята лагуна и разходка с лодка до

долината на пеперудите. Разположена в

долината на планината Бабадаа се намира раят.

Свободно време за плаж. Вечеря. Нощувка.

6 Ден: Закуска. Отпътуване за Афродисиас -

древен град в Турция, най-големият център за

поклонение на богинята на природата на

любовта и красотата Афродита. Отпътуване за

Измир. Настаняване в хотел и вечеря. Нощувка.

7 Ден: Закуска. Измир е третият по големина

град в Турция. Посещение на МОЛ „Forum

Bornova“. Отпътуване от Измир за Бургас.

Пристигане късно вечерта.

Цената включва :Транспорт с автобус–3*/4* с

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 6 Нощувки,

закуски и вечери в хотели 3*; Мед. застраховка

„Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:Лични разходи; Доплащане

за единична стая – 30 лв. на ден. Напитките в

автобуса. Доп. мероприятия по желание.

Разходи от личен характер
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ДРЕВНА ЛИКИЯ И 

ДОЛИНАТА НА 

ПЕПЕРУДИТЕ

Дати: 15–21.04.2019; 13–19.05.2019;

09–15.09.2019; 14–20.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от
двойна  

стая
единичн

а стая

дете до 

12г.с  2 

родител

и

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 642 822 577,8 609,9 642

Стара 

Загора
677 857 609,3 643,15 677

Сливен и 

Ямбол
662 842 595,8 628,9 662

Карнобат и 

Айтос
652 832 586,8 619,4 652

Поморие и 

Несебър
652 832 586,8 619,4 652

Варна и 

Шумен
677 857 609,3 643,15 677

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни:Посещение на Памуккале – 10 

евро. Нощно изкачване на Химера – 10 евро;

Екскурзия до долината на пеперудите – 15 евро; 

Разходка с лодка в залива Кекова – 15 евро 

ТУРЦИЯ
7 дни /6 нощи

Маршрут: България –Троя – Аос –

Айвалък - Памуккале - Демре - Древна 

Ликия – Фетие – Афродисиас -

България



1 ДЕН: 06.00 ч. - от Бургас. Около обяд 

пристигане хотел…Настаняване.

14.00 ч По желание: Посещение на 

новооткрития музей на „Мадам Тюсо“ и 

разходка в новия център на 

Истанбул 16:00 По желание: Разходка с 

корабче по Босфора - тръгва се от 

пристанище Кабаташ. Корабът преминава 

покрай брега на европейската част на града, 

достига до втория мост над Босфора и 

обратно се връща покрай азиатския бряг. 

/Продължителност 2 часа . /Посещение на 

Египетския пазар.

20.45 ч. По желание: Посещение на 

атракционно заведение– вечеря 

(ордьовър, салата, основно ястие, десерт, 

две напитки по избор) + богата фолклорна 

програма и ориенталски танци. Нощувка. 

2 ДЕН: Закуска. Свободно време или 

мероприятие срещу доплащане: 

09.00 ч. – Посещение на парк ЕМИРГАН и 

на църквата “СВ. СТЕФАН”, отворила врати 

на 07.01.2018 г. след продължителен ремонт 

близо 6 години. Посещение на парка 

EMIRGAN – най-големият парк в Истанбул . 

Паркът е любимо място за пикник на 

истанбулци, към които можете да се 

присъедините и вие! Свободно време

13:00ч. Посещение на МОЛ ФОРУМ 

Истанбул, вкл. Икея, Практикер, 

хипермаркет „REAL” и възможност 

за посещение на аквариума „Sea Life”,

представящ на площ от 8000 м2 над 10 000 

вида морски животни, включително и 2,5 -

метрови тигрови акули. Посещение на „Fly 

Ride”шоуто, където под формата на 4D кино 

за 15 минути ще направите полет над цяла 

Турция. Отпътуване за България.

Цената включва :Транспорт с  автобус по 

маршрута 3*/4* с WC, DVD, минибар и еспресо кафе 

;1 нощувка със закуска в хотел 3* около историческия 

център на Истанбул; Водач от агенцията по време на 

пътуването; Посещение на парк Емирган и желязната 

църква; Пътни и гранични такси, паркинги. 

Мед.застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Допълнителните

екскурзии и мероприятия по програмата;

Входните такси на посещаваните обекти;

Напитките в автобуса; Разходи от личен

характер
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ДВУДНЕВЕН ФЕСТИВАЛ 

НА ЛАЛЕТО 

Дати: 06-07.04.19; 13-14.04.19; 20–21.04.2019

Цена на турист 

Тръгване от
двойна  

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 110 140 99 104,5

Стара Загора 145 175 130,5 137,75

Сливен и 

Ямбол
130 160 117 123,5

Карнобат и 

Айтос
120 150 108 114

Поморие и 

Несебър
120 150 108 114

Варна и 

Шумен
145 175 130,5 137,75

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Разходка по улица Таксим и

посещение на музея на „Мадам Тюсо“– цена

10 евро; Разходка с корабче по Босфора – 20

евро на човек; Вечеря в атракционно

заведение “Гар казино” - 30 евро.

ТУРЦИЯ
2 дни /1 нощ

Маршрут: Бургас – Истанбул - Бургас



1 ДЕН: Отпътуване. Около обяд пристигане

в хотела. Настаняване.

14:00 ч. По желание: Посещение на

„Долма Бахче” – продължава около 2 часа.

17:00 ч. По желание: Разходка с корабче

по Босфора - връщане 20:45 ч. По

желание: Посещение на атракционно

заведение – вечеря (+ богата фолклорна

програма и ориенталски танци. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Свободно време или

мероприятие срещу доплащане: 09:30 ч. По

желание посещение на парк ГЮЛХАНИЕ и

Посещение на султанския дворец „Топ

капъ” и „Св.София”– продължителност

около 4 часа. Дворецът Топ Капъ – години

наред е символ на османската империя.

Света София вече 17 века завладява с

внушителните си размери и разкошни

мозайки; Пешеходен тур с посещение на:

площада Хиподрум с трите колони

/Змийската колона, Египетския обелиск и

Порфирогенната колона/ и Синята джамия.

Посещение на парка Гюлхане/ GULHANE

PARK.13:30 ч. – Посещение на парк

ЕМИРГАН и на църквата “СВ. СТЕФАН”,

отворила врати на 07.01.2018 г. след

ремонт, продължил близо 6 години.

Посещение на парка EMIRGAN – най-

големият парк в Истанбул. Свободно време.

19:00 ч. – По желание: Светлините на

нощен Истанбул. Ще се отправим към

кафенето на Пиер Лоти, с лифт ще се

изкачим до него. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска.9:00 ч. – По желание:

Посещение на „Музей на науката и

техниката „KOC”.След обяд посещение на

ОUTLET VIA PORT VENEZIA. В късния

следобед отпътуване за България.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4* с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 2 нощувки
със закуска в хотел 3* до историческия център
на Истанбул; Водач от агенцията по време на
пътуването; Пътни и гранични такси, паркинг.
Мед. Застраховка ”Помощ в чужбина”.
Посещение на парка Емирган и желязната
църква.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Допълнителните
екскурзии по програмата; Входните такси на
посещаваните обекти; Напитките в автобуса;
Разходи от личен характер; Доп. мероприятия
по желание.
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ТРИДНЕВЕН ФЕСТИВАЛ 

НА ЛАЛЕТО

Дати: 05-07.04.19;  12-14.04.19;  19–
21.04.2019

Цена на турист 

Тръгване от
двойна  

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 179 239 161,1 170,05

Стара Загора 214 274 192,6 203,3

Сливен и 

Ямбол
199 259 179,1 189,05

Карнобат и 

Айтос
189 249 170,1 179,55

Поморие и 

Несебър
189 249 170,1 179,55

Варна и 

Шумен
214 274 192,6 203,3

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Обзорна автобусна
обиколка на Истанбул с посещение на музея
но Коч /без вкл вх. Такса/ – 10 евро; Вечеря в
атракционно заведение - 30 евро; Долма
Бахче – 10 евро; Пешеходен тур по ист.
център на Истнабул с посещение на църквата
Св.София и дворецът Топ Капъ/ – 10 евро;
Светлините на нощен Истанбул с вкл.
обиколка на града -10 евро

ТУРЦИЯ
3 дни /2 нощ

Маршрут: Бургас – Истанбул - Бургас



1 ДЕН: Отпътуване в посока Истанбул.
Около обяд настаняване. По желание: Пеш.
екскурзия новия център на Истанбул –
Разходката от площад „Таксим”.
Катедрала „Сан Антонио” - сред най-
значимите католически сгради в Истанбул,
посещение на музея на восъчните фигури от
веригата на Мадам Тюсо. Вечерта по
желание вечеря в рибен ресторант в
Cicek pasaj. Нощувка.
2 ДЕН Закуска. По желание: Целодневна
Азиатска приказка. Преминаваме през
моста над Босфора за Азиатската част на
Истанбул. Първо ще посетим Ловната
резиденция на султаните. Следва
посещение на летния дворец на султаните
Бейлярбей. Районът, към който се движим
е Юскюдар. Един от най – гъсто населените
райони в Истанбул. Следобед ще посетим
първо улица Мода в един от престижните
квартали Кадъкьой, както и сградата на
гара Хайдарпаша. А сега е време да се
разходим в красивия парк „Гьозтепе,
където се провеждат редица събития, Април
месец паркът е красиво аранжиран с
безброй пана от около 800 000 лалета. Най –
известната улица в Азиатската част
Булевард“ Багдад“, който е на четвърто
място сред най-добрите булеварди за
шопинг и развлечения в света. Нощувка.
3 ДЕН: Закуска. По желание екскурзия:
Шедьоврите на Византийската и
Османската архитектура. И да се разходим
в градините на Хюрем сул тан – паркът
Гюлхание. Отправяме се към Музеят Карие
- византийският шедьовър, който днес
съхранява изумителни мозайки. Нощувка.
4 ДЕН: Закуска. По желание: екс. Модерен
Истанбул с посещение на „Музей на
науката и техниката „KOC”. Най-новите
атракции в Истанбул Емаар и подводния
зоопарк и аквариум. След като сме
събрали впечатления и емоции най–вече от
Азиатската част на Истанбул е време да
отпътуваме за България.

Цената включва :Транспорт с автобус 3*/4* с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 3 нощувки
със закуска в хотел 3* в района на Таксим;
Водач от агенцията по време на пътуването;
Пътни и гранични такси,паркинг Мед.
застраховка”Помощ в чужбина”

”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Допълнителните

екскурзии по програмата; Входните такси на

посещаваните обекти; Напитките в автобуса;

Разходи от личен характер. Доп. мероприятия

по желание.
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ФЕСТИВАЛ НА ЛАЛЕТО 

ЗА ЦЕНИТЕЛИ

Дати: 04-07.04.2019;  26-29.04.2019;

Цена на турист 

Тръгване от
двойна  

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 250 340 225 237,5

Стара Загора 285 375 256,5 270,75

Сливен и 

Ямбол
270 360 243 256,5

Карнобат и 

Айтос
260 350 234 247

Поморие и 

Несебър
260 350 234 247

Варна и 

Шумен
285 375 256,5 270,75

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Пешеходна екскурзия новия
център на Истанбул - 10 евро на човек;
Вечеря в рибен ресторант в Cicek pasaj)
Цена 30 евро на човек; Целодневна
Азиатска приказка.– 20 евро на човек;
Шедьоврите на Византийската и Османско
архитектура. – 15 евро* Екскурзия Модерен
Истанбул – 10 евро-

ТУРЦИЯ
4 дни /3 нощи

Маршрут: Бургас – Истанбул - Бургас



1 ДЕН: Бургас - Будапеща - 1100 км
Отпътуване за Будапеща. Привечер
пристигане в унгарската столица. По
желание: Разходка по Дунав с корабче,
което минава покрай Парламента и
Дворцовия хълм, и др. Особено красиво е
вечер, когато всичко е ярко осветено и
представляват зашеметява гледка.
Нощувка.
2 ДЕН: Будапеща – Виена - 243 км
Закуска. По желание: Панорамна обиколка с
автобус на Будапеща с местен гид:
мостовете на р. Дунав, Парламента,
Площада на героите, Музеят на изящните
изкуства и др. Пешеходна разходка по най-
красивата улица на Будапеща - Ваци.
Отпътуване за Виена. Настаняване в хотела.
Посещение на най-старият увеселителен
парк в Европа "Пратер" със символа на
Виена – Виенското колело, възможност за
посещение на един от най – богатите музеи
на Мадам Тюсо или спокойна разходка с
прочутото Виенско колело. Нощувка.
3 ДЕН: Виена Закуска. По желание: Тур.
програма във Виена с гид (автобусна и
пешеходна): Малкият ринг със статуята на
генерал Радецки, Паметниците на Гьоте и
Шилер и др., обяд, посещение на дворцът
Шонбрун отново с местен гид. Връщане в
хотела. Нощувка.
4 ДЕН: Виена – Залцбург – Инсбрук – 430
км. Закуска. Тур. програма в Залцбург: тур.
обиколка на центъра - Двореца „Мирабел”,
намиращ се днес в новата част на Залцбург,
Крепостта „Хоензалцбург” се извисява
високо над град Залцбург и е най-голямата
тур. атракция в местността. Настаняване в
хотела. Свободно време в столицата на
Тирол. Нощувка в Инсбрук.
5 ДЕН: Инсбрук - Загреб - 540 км.
Закуска. Посещение на пещерата на
Сваровски. Отпътуване за Загреб.
Настаняване в хотел. Нощувка
6 ДЕН: Загреб – Бургас – 1100 км
Закуска. Отпътуване в посока България.

Цената включва: туристически автобус
3*/4* /минибар, климатроник, мултимедия,
кафемашина за еспресо/;5 нощувки със
закуска в хотел 3*; екскурзоводско
обслужване по пътя; медицинска
застраховка „Помощ в чужбина” на
стойност 10 000 евро
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КРИСТАЛНА ИЗЯЩНОСТ, 

ВИЕНСКИ ВАЛС И 

НЕПОВТОРИМА 

ГЕНИАЛНОСТ

Дати: 20–25. 05.2019, 09-14.09.2019,

07–12.10.2019

Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 581 лв. 731 лв. 523 лв. 552 лв.

Пазарджик 

и Пловдив
591 лв. 741 лв. 532 лв. 561 лв.

Стара 

Загора
601 лв. 751 лв. 541 лв. 571 лв.

Сливен и 

Ямбол
611 лв. 761 лв. 550 лв. 580 лв.

Карнобат и 

Айтос
616 лв. 766 лв. 554 лв. 585 лв.

Бургас 621 лв. 771 лв. 559 лв. 590 лв.

Поморие и 

Несебър
631 лв. 781 лв. 568 лв. 599 лв.

Варна и 

Шумен
656 лв. 806 лв. 590 лв. 623 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

АВСТРИЯ
6 дни / 5 нощи

Маршрут: Загреб – Будапеща – Виена –

Залцбург – Инсбрук - Загреб

Цената не включва: Разходи от личен 
характер; входни такси и билети за 
туристически обекти:

Допълнителни: Залцбург: къщата на
Моцарт – 6.50 евро, Горен Залцбург 10.50
евро Виена: двореца Шьонбрун - 9.50 евро
- 15.90 евро; двореца Хофбург – 9.90 евро;
Операта – 5 евро; Кристалния свят на
Сваровски – възрастен 19.50евро, деца до
15г. – 7.5 евро



1 ДЕН: 06:00ч. Отпътуване. Преминаване на

Дунав Мост пристигане в старата столица на

Румъния – град Търговище. Търговище е

истинската столица на Влахия по времето на

Влад Цепеш. Посещение на княжеския

дворец „Курта Домняска“, кулата на

Дракула – Киндия, църквата на Бранковяну.

Освен с Влад Цепеш Търговище се свързва

и с разстрела на най – младия

комунистически лидер Николае Чаушеско.

Свободно време в центъра на града.

Настаняване. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. По желание и срещу

допълнително заплащане отпътуване за

Бран и разглеждане на замъка, свързван с

граф Дракула. Освен с влашкия владетел

Сигишоара се гордее и със своята

величествена цитадела, катедралата „Света

троица“ и готическата църква. Връщане в

Търговище. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Снагов. Така

както раждането и управлението на Дракула

са обвити в мистиката, така е и неговата

смърт Свободно време. Обиколка на

любимият град на Влад Цепеш – Букурещ.

По време на обиколката ще видим

Полиграфията, Триумфалната арка,

площад Виктория и др. Срещу

допълнително заплащане посещение на

дома на Чаушеско в Букурещ, където две

десителетия е живял и управлявал.

Дворецът “Примавери” е построен през

60-те години. Преминаване на Дунав Мост

при Русе. Почивки по пътя. Пристигане в

Бургас вечерта.

Цената включва: Транспорт с автобус 3/4* с  

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; Две 

нощувки със закуски в хотел 3* в района Сина 

Брашов; Панорамна обиколка на Букурещ  

Екскурзоводско обслужване маршрута; Пътни 

такси, паркинг .Мед. застраховка  „Помощ в 

чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:Разходи от личен 

характер; Доплащане за единична стая: 30 лв. 

на вечер. Разходи от личен характер.

Доп. мероприятия по желание. Напитките в 

автобуса
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ПО СТЪПКИТЕ НА ГРАФ 

ДРАКУЛА

Дати: 22-24.03.2019;  19-21.04.2019; 

24-26.05.2019;  21-23.06.2019; 

19-21.07.2019; 23-25.08.2019; 

21-23.09.2019; 18-20.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от
двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Русе 169 229 152,1 160,55

Шумен и 

Разград
179 239 161,1 170,05

Варна 189 249 170,1 179,55

Поморие и 

Несебър
194 254 174,6 184,3

Бургас 209 269 188,1 198,55

Карнобат и 

Айтос
214 274 192,6 203,3

Сливен и 

Ямбол
219 279 197,1 208,05

Стара Загора 224 284 201,6 212,8

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Екскурзия до Бран и

Сигишоара – 25 евро при мин 15 човека.

Посещение на двореца „Примавери“ в Букурещ

– 30 лв. /вкл. входна такса и транспорт и

екскурзоводско обслужване/ заплаща се

предварително в офиса на агенцията,

посещението на двореца е с предварителна

заявка.

РУМЪНИЯ
3 дни/2 нощи

Маршрут: Бургас -Търговище – Бран –

Сигишоара – Снагов – Бурурещ- Бургас



1 ДЕН: Отпътуване от съответния град

Преминаване на Дунав Мост при Русе.

Ранния следобед пристигане в Синая.

Посещение на лятната резиденция на

румънските крале - замъка „Пелеш” и на

замъка „Пелишор“. Разглеждане на

манастира в Синая, датиращ от 17 век и

основан от румънския благородник Михай

Кантакузино. Настаняване в хотел 3* в

Синая. Свободно време в града.

2 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Бран и

разглеждане на един от любимите замъци

на Мария Румънска, оставил трайна следа

в сърцето ѝ. Посещение на град Брашов,

отличаващ се със своята уникална

архитектура. Свободно време за разходка по

романтичните улички на града. Отпътуване

за Сибиу и по пътя кратка почивка за

фотопауза на средновековната крепост от

1310 г. в град Фъгъраш, разположен на

левия бряг на река Олт, служила за дом и

резиденция на някои от австро-унгарските

крале. Пристигане в Сибиу и настаняване в

хотел 3* . Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание и срещу

допълнително заплащане: Туристическа

програма в Сибиу. По желание и срещу

допълнително заплащане отпътуване за

красивия готически замък Хунедоара.

Отпътуване за град Алба Юлия, познат още

като Бълград и разположен на брега на

река Муреш. Свободно време в Сибиу.

Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Бургас. По

пътя посещение на изключително красивия

манастир „Куртя де Арджеш”. Вечерта

пристигане по градовете.

Цената включва Транспорт с автобус 3*/4* с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе; Една
нощувка със закуска в хотел 3* в района
Синая; Две нощувки със закуска в хотел 3* в
Сибиу; Екскурзия с туристическа програма в
Синая - замъка „Пелеш“, манастир Синая
,Брашов, Букурещ; Посещение на замъка на
Граф Дракула – Бран, манастира Куртя де
Арджеи ;Екскурзоводско обслужване по целия
мар; Пътни такси, паркинг. Мед.застраховка
”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:Разходи от личен
характер; Мероприятията по желание;
Напитките в автобуса. Забележка: Датите в
червено са по програма Великденски празници.
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КРАЛЕТЕ НА РУМЪНИЯ
Дати: 01-04.03.2019; 26-29.04.2019; 

23-26.05.2019;  13-16.06.2019;  22-25.08.2019;
05-08.09.2019;  17-20.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от
двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Русе 260 350 234 247

Шумен и 

Разград
270 360 243 256,5

Варна 280 370 252 266

Поморие и 

Несебър
285 375 256,5 270,75

Бургас 300 390 270 285

Карнобат и 

Айтос
305 395 274,5 289,75

Сливен и 

Ямбол
310 400 279 294,5

Стара Загора 315 405 283,5 299,25

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Входни такси за посещаваните
обекти – около 150 леи; Традиционна румънска
вечеря с програма – 25 евро; Пешеходен тур на
Сибиу Посещение на замъка Хунедоара,
крепостта Алба Юлия и Сибиу–30

РУМЪНИЯ

4 дни /3 нощи

Маршрут: България- Синая – Бран –

Брашов - Сибиу – Хунедоара – Алаба

Юлия – Куртя де Арджеш

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)


1 ДЕН: Бургас – Букурещ – 380 км.

Отпътуване от Бургас, от ул.”Демокрация” в

05:00ч. по маршрут Русе – Букурещ.

Пристигане в Букурещ следобед. Автобусна

туристическа обиколка на Букурещ, наречен

“Малкия Париж”: площадите “Виктория” и

“Румъния”, Площада на революцията със

сградите на Националната художествена

галерия и „Атенеума”, улица “Виктория”,

Националния театър, Университета,

църквата “Св. Георги”, площад Съединение”,

сградата на Парламента, построен от

Николае Чаушеску като втората по големина

административна сграда в света след

Пентагона. По желание и срещу заплащане

посещение на двореца Котрочане,

построен на мястото на манастир по проект

на френският архитект Готеро. „Котрочени”

за кратко е бил дворец на първият румънски

крал Карол І и след това преустроен за

резиденция на неговите наследници

Фердинанд и Мария. Днес в част от

комплекса от сгради се помещава и

Президентската институция на Румъния.

Свободно време в търговски център

"Афипалас Котрочени", един от големите

търговски центрове, разположен в близост

до Президентския дворец. Търговски център

"Афи Палас Котрочени" в Букурещ .

Разполага с над 300 магазина с известни

марки. За тези, които се интересуват от

забавление - търговски център "Афипалас

Котрочени" разполага с голяма пързалка,

картинг писта, стена за катерене,

велопътека, езеро с лодки, детски

площадки, кино с 20 екрана, и много други

атракции. В него ще откриете марки като:

Mango, Zara, Nike, Adidas

Цената включва Транспорт с автобус 3*/4* с  

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 

Tуристическа програма в Букурещ; Екс. 

обслужване по целия  маршрут; Пътни такси, 

паркинг; Мед.застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен 

характер; Допл.мероприятия по желание;

Напитките в автобуса.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ

45

БУКУРЕЩ – ОТ ВСИЧКО 

ПО МАЛКО: ИСТОРИЯ, 

ЗАБАВЛЕНИЕ И ШОПИНГ

Дати: 12.01.2019; 09.02.2018; 09.03.2018; 

12.10.2019; 09.11.2019;

Цена на турист 

Тръгване от
двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Русе 55 лв 85 лв 49,5 лв 52,25 лв

Шумен и 

Разград
65 лв 95 лв 58,5 лв 61,75 лв

Варна 75 лв 105 лв 67,5 лв 71,25 лв

Поморие и 

Несебър
80 лв 110 лв 72 лв 76 лв

Бургас 95 лв 125 лв 85,5 лв 90,25 лв

Карнобат и 

Айтос
100 лв 130 лв 90 лв 95 лв

Сливен и 

Ямбол
105 лв 135 лв 94,5 лв 99,75 лв

Стара Загора 110 лв 140 лв 99 лв 104,5 лв

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни:Дворецът Котрочени - 27 RON

за възрастни, 21 RON за студенти, ученици,

деца под 7 год.- безплатно

РУМЪНИЯ
1 ден

Маршрут: Бургас – Русе - Букурещ 



1 ДЕН: Отпътуване по маршрут Русе –

Букурещ. Пристигане в Букурещ следобед.

Автобусна туристическа обиколка на

Букурещ, наречен “Малкия Париж”:

Пл. “Виктория” и “Румъния”, площада на

революцията със сградите на Националната

худ. галерия и „Атенеума”, улица “Виктория”,

Националния театър, Университета,

църквата “Св. Георги”, площад Съединение”,

сградата на Парламента. Настаняване в

хотел 3* в Букурещ. Посещение на най-

големия Wellness - център в Европа и

втория по големина в света! – Терми

Бкурещи /Therme Bucuresti. Новият

термален комплекс е на площ от 25 000 кв.м.

и бе открит през януари 2016 г., недалеч от

Букурещ. Комплексът включва 8 басейна с

термална вода, 16 водни пързалки,

многожество сауни, джакузита, голям открит

басейн с бар, ресторанти с 500 места и най-

голямата ботаническа градина в Румъния,

включваща 500 палми и 800 хиляди

екзотични растения. Заплащането на

услугите се извършва безкасово – за

извършване на покупки клиентите използват

специални гривни. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Свободно време По

желание и срещу допълнително заплащане

посещение на Природонаучен музей

Григор Антип. Изграден на три етажа

музеят ще ви впечатли с богатството от

експонати, стилната подредба, следваща

еволюционното развитие на човека. Следва

посещение на Парламента, построен от

Николае Чаушеску, втората по големина

сграда в света след Пентагона.

Впечатляващ с огромните си размери и

пищност. Ще имате удоволствието да се

насладите на великолепието. 16:00 ч

Отпътуване

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4*

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; Една

нощувка със закуска в хотел 3* в района в

Букурещ; Tуристическа програма в Букурещ;

Екскурзоводско обслужване по целия маршрут;

Пътни такси, паркинг; Мед. застраховка

”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен 

характер; Доп.мероприятия по желание

Напитките в автобуса
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СПА УИКЕНД В СЪСЕДНА 

РУМЪНИЯ

Дати: 19-20.01.2019; 23-24.02.2019; 30-

31.03.2019; 13-14.04.2019; 26-27.10.2019;

23-24.11.2019

Цена на турист 

Тръгване от
двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Русе 79 109 71,1 75,05

Шумен и 

Разград
89 119 80,1 84,55

Варна 99 129 89,1 94,05

Поморие и 

Несебър
104 134 93,6 98,8

Бургас 119 149 107,1 113,05

Карнобат и 

Айтос
124 154 111,6 117,8

Сливен и 

Ямбол
129 159 116,1 122,55

Стара Загора 134 164 120,6 127,3

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Природо – научен музей
Григор Антип - възрастни - 20 RO; Терми
Букурещи
ELYSIUM /включва всички секции/ за 4,5 часов
престой възрастни 97 RON; THE PALM
/включва зона Галактика безплатно/ за 4,5
часов престой възрастни 73 RON GALAXY
/зона с басейни и водни пързалки/ за 4,5
престой възрастни 63 RON

РУМЪНИЯ
2 дни/1 нощ

Маршрут: Букурещ – Варна – Шумен –

Русе – Букурещ



1 ДЕН: Отпътуване. Пристигане в Букурещ

следобед. Автобусна туристическа

обиколка на Букурещ, наречен “Малкия

Париж”: площадите “Виктория” и

“Румъния”, Площада на революцията със

сградите на Националната художествена

галерия и „Атенеума”, улица “Виктория”,

Националния театър, Университета,

църквата “Св. Георги”, площад

“Съединение”, сградата на Парламента,

построен от Николае Чаушеску като

втората по големина административна

сграда в света след Пентагона. По

желание и срещу допълнително

заплащане посещение на княжеския

дворец Могошоая, посещение на

Националния музей на селото

„Димитре Гущи“. Това е най-големия

музей на открито в Европа. Настаняване в

хотел 3* в Букурещ. По желание вечеря в

традиционен румънски ресторант.

Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. По желание и срещу

допълнително заплащане отпътуване за

гр. Слъник, окръг Прахова. Посещение на

солна мина "Униря“ - един от най-

атрактивните туристически обекти в

Румъния. Представена е в 14 зали с

трапецовидна форма, достигащи до 50 м

височина, с постоянната температура на

въздуха 13 градуса. Вътре са изградени

спортни и детски площадки, кътове за

отдих и бюфет

Отпътуване за България.

Цената включва: Транспорт с лицензиран
автобус 3*/4* WC, DVD, минибар и еспресо
кафе; Една нощувка със закуска в хотел 3* в
района в Букурещ; Tуристическа програма в
Букурещ; Посещение на дворец Могошоя;
Посещение на музея на селото; Екскурзоводско
обслужване по целия маршрут; Пътни такси,
паркинг; Мед. застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен 

характер; Напитките в автобуса; Доп. 

мероприятия па желание
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ПРИКАЗКА ОТ СОЛ
Дати: 16-17.03.2019; 13-14.04.2019; 

11-12.05.2019; 08-09.06.2019; 13-14.07.2019; 
10-11.08.2019; 12-13.10.2019; 02-03.11.2019 

Цена на турист 

Тръгване от
двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Русе 95 125 85,5 90,25

Шумен и 

Разград
105 135 94,5 99,75

Варна 115 145 103,5 109,25

Поморие и 

Несебър
120 150 108 114

Бургас 135 165 121,5 128,25

Карнобат и 

Айтос
140 170 126 133

Сливен и 

Ямбол
145 175 130,5 137,75

Стара Загора 150 180 135 142,5

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Румънска вечеря – 25 евро 

при мин. 20 човека. Посещение на двореца 

Могошоая, Посещение на Музея на селото – 5 

евро /танспорт, паркинг/

Посещение на солните мини – 10 евро /включва 

транспорт, паркинг, без входна такса/

РУМЪНИЯ
2 дни /1 нощ

Маршрут: Букурещ - двореца Могошоая 

- Музея на селото - Солна мина Униря



1 ДЕН: Отпътуване. По пътя посещение на

град Браила - обиколка на града.

Разглеждане на градския парк, създаден

още през 1912 г., старата водна кула на

Браила, наричана още „Водния замък”,

цветния часовник, музикалния кът, статуята

на Михай Еминеску, площад „Полигон“,

площад „Траян“, където са разположени

сградата на общинската библиотека,

православната църква „Св. Архангели

Михаил и Гаврил“, паметник, посветен на

император Траян, гръцката църква и др.

Свободно време. Отпътуване за Галац,

разположен в началото на Дунавската

делта, където се вливат реките Прут и

Сирет, гранична точка на три държави –

Румъния, Молдова и Украйна. Обиколка в

Галац - българската църква „Свети

Панталеймон“ и българското училище,

основани от възрожденеца - архимандрит

Максим Райкович, приютявал Христо Ботев

и мнозина български рев. Настаняване в

хотел. Нощувка.

2 ДЕН: Галац – Яш Закуска. Свободно

време в Галац или по желание посещение

на град Яш. Градът се намира в област

Молдова и е един от големите културни и

университетски центрове в страната.

Посещение на църквата "Три Светители",

където се съхраняват мощите на Петка

Българска. Разглеждане на

забележителностите на града. Свободно

време. Връщане в Галац. Нощувка

3 ДЕН: Галац – Онгъла Закуска.

Отпътуване за Бургас и по пътя посещение

на село Никулицел и манастир "Кокош".

Пристигане в Бургас вечерта.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4* с

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; Две

нощувки със закуски в хотел 2/3* в Галац;

Придружител от агенцията; Пътни такси,

паркинг; Мед.застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен 

характер; Напитките в автобуса; Доп. 

мероприятия па желание
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МОЛДОВСКА РУМЪНИЯ И 

БЪЛГРСКОТО 

ПРИСЪСТВИЕ

Дати: 15-17.03.2019; 19-21.04.2019; 17-

19.05.2019; 14-16.06.2019; 13-15.09.2019; 

18-20.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от
двойна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Русе 115 175 103,5 109,25

Шумен и 

Разград
125 185 112,5 118,75

Варна 135 195 121,5 128,25

Поморие и 

Несебър
140 200 126 133

Бургас 155 215 139,5 147,25

Карнобат и 

Айтос
160 220 144 152

Сливен и 

Ямбол
165 225 148,5 156,75

Стара Загора 170 230 153 161,5

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Екскурзия до Яш – 25 евро 

/включва  транспорт, екскурзоводско 

обслужване и паркинг  /при мин. 20 туриста

РУМЪНИЯ

3 дни/2 нощи

Маршрут: Бургас - Браила – Галац - Яш 

– Онгъла – Бургас 



1 ДЕН: Отпътуване в 06:00 ч. от гр. Бургас.

Посещение на Осоговският манастир „Св.

Йоаким Осоговски“ и столицата Скопие -

Македония и най-големият град в страната.

Настаняване в хотел 3*.

Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Отпътуване към Бигорски

манастир. Фотопауза и кратка почивка при

Мавровското езеро. Туристическа обиколка

на стария град Охрид: площада и пристана

на града, църквите "Св. Йоан Канео", "Св.

Панталеймон” (Плаошник), където се

намират мощите на К.Охридски, Самуилова

крепост , и др. По желание срещу доп.

заплащане: Екскурзия до манастира „Св.

Наум”. Посещение на манастира „Свити

Наум“, спиране на Билянини извори. Пътят

продължава по живописен маршрут – селата

Св. Стефан, Пещани, Трапезица, и

др.Посещение на Музея на Водата /без

включена входна такса - около 100 денара/.

Завръщане в Охрид вечерта. По желание

срещу доп. заплащане: вечеря в заведение

с трад. меню и жива музика. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание срещу доп.

заплащане: посещение на гр. Струга и

Охридското езеро. Разглеждане на Струга.

Отпътуване и посещение на Битоля –

третия по големина град в Македония.

Посещение на град Прилеп, описан в

романа на Димитър Талев ”Преспанските

камбани”. Настаняване в хотел 3*. Нощувка

4 ДЕН: Закуска. Отпътуване за България.

Посещение на град Стоби, столица на

римската област Македония. Завръщане в

Бургас късно вечерта.

Цената включва: Транспорт  с автобус 3*/4* с   

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 3 нощувки 

със закуски; Водач от агенцията по време на 

пътуването; Мед. застраховка  ”Помощ в 

чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Доплащане за 

единична стая 30 лв на вечер. Напитките в 

автобуса. Доп. мероприятие по желание.

Забележка: Датите в червено са по програма 

Великденски празници.
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БЪЛГАРСКОТО 

НАСЛЕДСТВО В 

МАКЕДОНИЯ

Дати: 01-04.03.2019; 04-07.04.2019;

26-29.04.2019; 06-09.06.2019;

05-08.09.2019;  10-14.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 228 лв 318 лв 205,2 лв 216,6 лв

Пазарджик и 

Пловдив
238 лв 328 лв 214,2 лв 226,1 лв

Стара Загора 248 лв 338 лв 223,2 лв 235,6 лв

Сливен и 

Ямбол
258 лв 348 лв 232,2 лв 245,1 лв

Карнобат и 

Айтос
263 лв 353 лв 236,7 лв 249,85 лв

Бургас 268 лв 358 лв 241,2 лв 254,6 лв

Поморие и 

Несебър
278 лв 368 лв 250,2 лв 264,1 лв

Варна и 

Шумен
303 лв 393 лв 272,7 лв 287,85 лв

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Вечеря в национален 

ресторант с жива музика – 25 лв. Екскурзия до 

„Св.Наум”, Заливът на коските с музея  на 

водата; Билянини извори – 15 лв; Екскурзия до 

гр. Струга и Калищкия манастири пешеходен 

тур на Охрид – 20 лв 

МАКЕДОНИЯ

4 дни/3 нощи

Маршрут: Бургас - Скопие – Охрид  –

Битоля – Прилеп - Бургас

http://www.atlas-s.com/info_skopie.html
http://www.atlas-s.com/info_samuilova krepost.html
http://www.atlas-s.com/info_bitolia.html


1 ДЕН: Отпътуване. Посещение на манастир

”Морач” - построен в периода 1251-1252 година

от княз Стефан, син на Вукан и внук на Стефан.

Пристигане в Будва привечер. Будва е курортен

с най-красивите плажове на крайбрежието на

Черна гора. Настаняване в хотел 3*. Вечеря.

Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Свободно време или по

желание: круиз на катер по Бока - Которския

залив. Екскурзията първо ще ни отведе до

Херцег Нови - средновековен град с

необикновена красота, за разглеждане - един

час. Отправяме се към Рисанския залив, за да

посетим острова на Светата Дева Мария, с

църквата и манастира към него, както и да видим

древния Пераст /от морето/. Круизът продължава

покрай малки рибарски селца до най–голямото

културно – историческо наследство на Черна

гора – средновековен Котор. След пешеходната

разходка из града се отправяме на автобус към

Будва. Вечеря. Нощувка

3 ДЕН:Закуска. Свободно време за почивка и

плаж, или по желание: Екскурзия по

неповторимите кътчета на Черна гора - Будва,

Бар, Улцин и Велика Плажа. Отпътуване покрай

красивото крайбрежие на Черна гора през

Сутоморе – курортно селище на Ядранско море

към Бар. Фотопауза при остров Свети Стефан –

най-луксозният курорт в Черна гора, не напразно

наричан черногорския Монако. Разглеждане на

стария град и Улцинския замък, с красива

гледка към брега. В района на Улцин ще посетим

и едно от големите природни забележителности

на Черна гора – Велика плажа - заемащ 12 500

метра площ. Свободно време за плаж или

разходка. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Свободно време за почивка и

плаж или по желание: Екскурзия до

Шкодренското езеро, Цетине /истрическата

столица на Черна гора/ и манастира Острог.

Вечеря. Нощувка.

5-ти ден: Закуска. Отпътуване за България.

Кратка спирка в черногорски град Мойковац,

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4* с 

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 4 нощувка 

със закуски и вечери в хотел 3* на Будванската 

ривиера; Посещения включени в програмата;  

водач по време на пътуването; Пътни, 

гранични, паркинг такси; Мед. Застраховка 

“Помощ в чужбина“

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен 

характер; Доплащане за единична стая – 30 лв 

на вечер; Напитките в автобуса; Доп. 

мероприятие по желание
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ЧЕРНА ГОРА - НАЙ –

ДОБРЕ ПАЗЕНАТА ТАЙНА 

НА БАЛКАНИТЕ

Дати: 21-25.05.2019; 25-29.06.2019;

23-27.07.2019; 27-31.08.2019; 18-

23.09.2019; 15-19.10.2019; 12-16.11.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 365 лв. 485 лв. 329 лв. 347 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
375 лв. 495 лв. 338 лв. 356 лв.

Стара Загора 385 лв. 505 лв. 347 лв. 366 лв.

Сливен и 

Ямбол
395 лв. 515 лв. 356 лв. 375 лв.

Карнобат и 

Айтос
400 лв. 520 лв. 360 лв. 380 лв.

Бургас 405 лв. 525 лв. 365 лв. 385 лв.

Поморие и 

Несебър
415 лв. 535 лв. 374 лв. 394 лв.

Варна и 

Шумен
440 лв. 560 лв. 396 лв. 418 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: екскурзия до Бар, Улцин, 

Велики плаж – 10 евро Круиз по Бока –

Которския залив с вкл. вх. такси за църквата и 

Синята пещера, водач - екскурзовод от 

агенцията – 25 евро. Екскурзия до Острожкия

манастир и Цетине – 15 евро при мин. 25 

туриста

ЧЕРНА ГОРА

5 дни/4 нощи

Маршрут: Бургас – Калотина – Ниш -

Нови пазар – Мойковац – Подгорица -

Будва



1 ДЕН: Отпътуване. Вечерта настаняване в хотел.

Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. По пътя спирка в Болоня.

Свободно време. Отпътуване към Монтекатини

Терме и настаняване в хотел. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание: Ренесансова

Флоренция. Отпътуване за Флоренция – блясъка

на Ренесанса, столицата на красивата Тоскана.

Разглеждане с гид на български език Свободно

време. Възможност за посещение на галерия

Уфици с гид на български език. Свободно време.

Връщане в хотела в Монтекатини Терме. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. По желание: екскурзия до Лука,

Пиза, Ливорно. Отпътуване за Пиза. Разглеждане

на Площада на чудесата с прочутата наклонена

кула, Катедралата и Баптистерията. Свободно

време за изкачване на кулата или разходка в

Стария град. Отпътуване за Ливорно, морски град в

Западна Тоскана, на Тиренското крайбрежие. След

обяд продължаваме към Лука - един от най-добре

съхранените средновековни градове в Италия.

Връщане в Монтекатини Терме. Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. По желание: екскурзия По стъпките

на „Здрач“. Отпътуване към Волтера тук се намира

Етруският музей „Гуарначи“, Площад „Приори”.

Потегляме към Сан Джиминяно - малък крепостен

град, намиращ се на хълм Сан Джиминяно, с

множество стари каменни кули, заради които е

наричан „средновековният Манхатън“ или градът с

„белите кули“. Продължаване за Сиена. Наречен

червеният град, построен на три хълма в средата на

тосканското плато. Най-съвършения средновековен

град в Италия. Връщане в Монтекатини

Терми.Нощувка.

6 ДЕН: Закуска. Отпътуване към Загреб. По пътя

посещение на Ферара, град, който е притегателна

сила за най-великите умове на Италианския

ренесанс. По време на обиколката ще видим:

Диамантения дворец на фамилия Есте, също така и

Катедралата на Ферара. Нощувка.

7 ДЕН: След закуска отпътуване за България.

Цената включва :Транспорт с автобус 3*/ 4* с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 4 нощувки
със закуски в хотел 3* в района на
Монтекатини;1 нощувка със закуска в хотел 3* в
района на Любляна;1 нощувка със закуска в
хотел 3* в района на Загреб; Посещение на
Болоня,Ферара; Екскурзоводско обслужване по
целия маршрут на български език; Мед.
Застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:Доп.мероприятие по 

желание; Разходи от личен характер;

Общински такси; Допълнителни мероприятия 

по желание; Напитките в автобус.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ

51

ТОСКАНА –

ТЯ ЩЕ ВИ ПЛЕНИ В СВОЯ 

ЗДРАЧ

Дати: 01–07.04.2019; 13-19.05.2019; 

07-13.09.2019;  07-13.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 540 лв. 720 лв. 486 лв. 513 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
550 лв. 730 лв. 495 лв. 523 лв.

Стара Загора 560 лв. 740 лв. 504 лв. 532 лв.

Сливен и 

Ямбол
570 лв. 750 лв. 513 лв. 542 лв.

Карнобат и 

Айтос
575 лв. 755 лв. 518 лв. 546 лв.

Бургас 580 лв. 760 лв. 522 лв. 551 лв.

Поморие и 

Несебър
590 лв. 770 лв. 531 лв. 561 лв.

Варна и 

Шумен
615 лв. 795 лв. 554 лв. 584 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Екскурзия до Флоренция – 30
евро; Екс. до Лука, Пиза, Ливорно - 20 евро;
Екс.. до „По стъпките на „Здрач“ /Волтер, Сан
Джиминяно, Сиена/ - 30 евро /включва
транспорт, паркинг и екскурзоводско
обслужване/

ИТАЛИЯ

7 дни /6 нощи

Маршрут: Любляна - Болоня –

Монтекатини Терме – Флоренция – Лука –

Волтера – Сан Джиминяно – Сиена –

Пиенца – Монтепулчино – Ферара– Загреб



1 ДЕН: Отпътуване. Настаняване в Любляна

вечерта. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Рим по пътя

посещение – Сан Марино, обградена изцяло от

Италия. Отпътуване за Рим и настаняване в

района. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание: Пешеходна тур.

обиколка с екскурзовод на български език

"Древен Рим. Свободно време. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Свободен ден в Рим

(необходимо е ползване на местен и градски

транспорт) или по желание разглеждане на

Ватикана – най-малката държава в света.

Посещение на базилика и площад "Свети Петър”

- най-голямата християнска църква в света. По

желание и с предварителна заявка посещение на

Ватиканските музеи и Сикстинската капела.

Посещение на базиликата "Св. Петър" с местен

екскурзовод. Свободно време. Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Флоренция.

Възможно е ползването на влак. Туристическа

програма с екскурзовод - църквата "Санта Кроче",

наричана още "национален пантеон", където са

погребани Микеланджело, Галилей, Макиавели,

Росини, Гиберти; кварталът на Данте Алегиери с

къщата му; катедралата "Санта Мария дел Фиоре

и др. Свободно време с възможност за разходка

до Понте Векио – мостът на златарите, дворецът

"Пити" и градините "Боболи", галерия "Уфици“

/само с предварителна заявка/. Свободно време.

Нощувка в района на Флоренция.

6 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Венеция.

Свободно време. Отпътуване за Падуа. Една от

големите забел. е средновековната градска зала

Palazzodella Ragione.Настаняване в района на

Венеция/ Лидо ди Йезоло или Тревизо/. Нощувка.

7 ДЕН: Закуска. Отпътуване с корабче до

Венеция. Преди това ще посетим остров Бурано

с разноцветни къщи. Следваща спирка ще е

остров Мурано, известен с висококачествените

си изделия от стъкло Пешеходна разходка с

екскурзовод. В 16:00ч Отпътуване към Загреб.

Нощувка.

8 ДЕН: Закуска. Отпътуване за България.

Цената включва: Транспорт с автобус 3/4
звезди с WC, DVD, минибар и еспресо кафе;
Транспорт с комфортен лицензиран тур.
автобус; Пътни такси и чек пойнт - 7 нощувки
със закуски. Пешеходни раз. в Падуа, Верона;
Посещение на Вила Д”Есте; Водач от България
по време на цялата екс; Медицинска
застраховка “ Помощ в чужбина“

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Такса престой в 

Италия; Градски транспорт; Разходи от личен 

характер; Напитките в автобуса; Доп. 

мероприятия по желание.
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КЛАСИЧЕСКА ИТАЛИЯ Дати: 29.04-06.05.2019; 12–19.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 730 лв. 940 лв. 657 лв. 694 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
740 лв. 950 лв. 666 лв. 703 лв.

Стара Загора 750 лв. 960 лв. 675 лв. 713 лв.

Сливен и 

Ямбол
760 лв. 970 лв. 684 лв. 722 лв.

Карнобат и 

Айтос
765 лв. 975 лв. 689 лв. 727 лв.

Бургас 770 лв. 980 лв. 693 лв. 732 лв.

Поморие и 

Несебър
780 лв. 990 лв. 702 лв. 741 лв.

Варна и 

Шумен
805 лв. 1 015 лв. 725 лв. 765 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Такса престой в Италия: 2-4
EUR на турист на ден в хотел 2*/3. Тур.
програма във Флоренция и Рим - двупосочен
билет за влака –15 евро, задължително се
заявява при подписване на договора. Тур.
програма във Венеция, Бурано, Мурано -– 25
евро; Посещение на Ватиканските музеи 35
евро

ИТАЛИЯ

8 дни /7 нощи

Маршрут: Любляна – Сан Марино – Рим 

– Флоренция – Падуа – Верона –

Венеция – Загреб



1 ДЕН: Отпътуване от Бургас. Пристигане в

Загреб вечерта. Настаняване При възможност

пешеходна екс., включваща Каменната порта с

чуд. икона на Благословената Дева Мария и

Христос и др. Свободно време. Нощувка

2 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Бергамо.

Настаняване в хотел. Пешехдна екскурзия на

Бергамо, който е разделен на две части – горна

и долна. Горният град е историческия център на

Бергамо. Площад Пиаца Векия с една от най-

старите обществени сгради в Италия –

Съдебната Палата, градската Кула от XII век и

Пиаца дел Дуомо с параклиса Колеони,

Баптистерията и романската базилика Санта

Мария Маджоре. Нощувка

3 ДЕН: Закуска. По желание обиколка на Милано

В историческия център са много от забел. на

града, включително катедралата Дуомо и

операта Ла Скала и др. Свободно време.

Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. По желание отпътуване за Лаго

Маджоре/ Стреза. Недалеч от модната столица

Милано, се намира второто по големина езеро в

Италия. Посещение на Боромеовите острови:

Свободно време за разходка в Стреза, перлата

на Лаго Маджоре. Вечерта връщане в хотела.

Нощувка

5 ДЕН: Закуска. По желание отпътуване за Лаго

ди Комо – третото по големина езеро в Италия.

По желание и срещу допъл. заплащане: разходка

с корабче до Беладжо, посещение на вила

Мелци, построена през 1810 г. Свободно време.

Връщане в хотела. Нощувка

6 ДЕН: Закуска. Отпътуване за езерото Гарда –

най-голямото в Италия. Денят завършва в

градчето Гарда, дало името и на езерото.

Свободно време за разходка в Гарда.

Отпътуване за Любляна. Настаняване .

7 ДЕН: Любляна - Бургас.Закуска.Отпътуване за

България.

Цената включва: Транспорт с автобус3*/4 * с  

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 

Екскурзоводско обслужване по целия маршрут; 

Мед. застраховка  ”Помощ  в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Доплащане за 

единична стая – 30 лв на ден; Общински 

такси: 2- 4 евро на ден за три звезди и 4- евро 

на ден за четири звезди; Напитки в автобуса; 

Доп.мероприятие по желание.
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МИЛАНО И 

ИТАЛИАНСКИТЕ ЕЗЕРА

Дати: 25-31.05.2019;16-22.09.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 565 лв. 745 лв. 509 лв. 537 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
575 лв. 755 лв. 518 лв. 546 лв.

Стара Загора 585 лв. 765 лв. 527 лв. 556 лв.

Сливен и 

Ямбол
595 лв. 775 лв. 536 лв. 565 лв.

Карнобат и 

Айтос
600 лв. 780 лв. 540 лв. 570 лв.

Бургас 680 лв. 785 лв. 545 лв. 575 лв.

Поморие и 

Несебър
615 лв. 795 лв. 554 лв. 584 лв.

Варна и 

Шумен
640 лв. 820 лв. 576 лв. 608 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Екскурзия до Милано – 15 

евро/ - Екскурзия до Лаго Маджоре - 20 евро/вк/

- Екскурзия до Лаго ди комо - 25 евро Екскурзия 

с корабче до Боромеови острови и вход за 

дворците и градините на Изола Белла и Изола 

Мадре: възрстен - 35 евро Екскурзия с корабче 

или хидроплан от Комо до Беладжо: 30 евро 

ИТАЛИЯ

7 дни /6 нощи

Маршрут: Загреб – Бергамо – Милано -

Лаго Маджоре - Лаго ди Комо - Лаго ди 

Гарда - Любляна 



1 ДЕН: Отпътуване в посока София –

Игуменица. Отпътуване с ферибот около

22.00 от пристанището на Игуменица за

Италия. Нощувка на ферибота.

Продължителност - 9-10 ч.

2 ДЕН: Отпътуване към Неапол. По пътя

разглеждане на Алберобело - град на

трулите – сухи каменни жилища, Матера –

европейска столица на 2019г. заедно с

Пловдив. Настаняване в хотел в района на

Неапол. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Свободно време – по

желание: тур. програма в Неапол...

Отпътуване за Помпей: Разглеждане –

древния на град Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Екскурзия до Амалфийското

крайбрежие и залива на Салерно.

Панорамна обиколка на градчета: Позитано,

Равело, Вила, Амалфи, наричан още

„малкият Рай на Тиренско море.Нощувка

5 ДЕН: Закуска. Свободно време по желание

екс. до остров Капри в Неаполитанския

залив. Връщане в хотела. Нощувка.

6 ДЕН: Закуска. Свободно време - по

желание срещу доп. заплащане:

разглеждане на Кралския дворец Казерта.

Отпътуване за Бари. Ще разгледаме

базиликата Св. Никола. Настаняване в

района на Бари.

7 ДЕН: Бари – Бриндизи - 200 км

Закуска. Отпътуване за „Белият град“.

Свободно време. Отпътуване към Лече.

Вечерта отплаване от Бриндизи към

Игуменица с ферибота

8 ДЕН: Игуменица - София 1000 км

Пристигане сутринта в Игуменица.

Пътуване през Гърция. Пристигане в Бургас

вечерта.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4* с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе; Посещения
включени в програмата; Пътни и гранични такси,
паркинг; Водач-екскурзовод от България по
време на цялата екскурзия; Мед. застраховка
”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен
характер Такса престой в Италия: 2-4 EUR на
турист на ден в хотел 2*/3*; 7 нощувки със
закуски / две на кораб, 4 в Неапол, 1 в Бари/;
Градски транспорт; Напитките в автобуса;
Доп.мероприятие па желание
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ЮЖНА ИТАЛИЯ И 

НЕАПОЛ – ГРАДЪТ НА 

ПИЦАТА!

Дати: 13-20-04.2019; 25.05-01.06.2019;

28.09–05.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 640 лв. 850 лв. 576 лв. 608 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
650 лв. 860 лв. 585 лв. 618 лв.

Стара Загора 660 лв. 870 лв. 594 лв. 627 лв.

Сливен и 

Ямбол
670 лв. 880 лв. 603 лв. 637 лв.

Карнобат и 

Айтос
675 лв. 885 лв. 608 лв. 641 лв.

Бургас 680 лв. 890 лв. 612 лв. 646 лв.

Поморие и 

Несебър
690 лв. 900 лв. 621 лв. 656 лв.

Варна и 

Шумен
715 лв. 925 лв. 644 лв. 679 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Посещение на Кралския дворец
„Казерта 30 евро; Пешеходната разходка в
Помпей и Неапол – 40 евро; панорамна
обиколка на Амалфийското крайбрежие 30 евро;
Екскурзия до остров Капри– 70 евро

ИТАЛИЯ
8 дни/ 7нощи

Маршрут: Игуменица – Бари – Казерта –

Рим – Ватикана – Соренто – Помпей –

Неапол – о.Капри – Позитано – Матера –

Алберобело – Бари – Игуменица



1 ДЕН: Бургас - Будапеща 1100 км

Отпътуване от Бургас за Унгария.

Пристигане вечерта в Будапеща,

настаняване. По желание срещу

доп.заплащане нощна разходка с корабче по

р. Дунав. Нощувка .

2 ДЕН: Закуска. По желание: Панорамна

обиколка с автобус на Будапеща с местен

екскурзовод. Пешеходна разходка по най-

красивата улица на Будапеща - Ваци. След

обяд по желание полудневен тур до град

Гьодьольо, Връщане в хотела. По желание

вечеря в типичен ресторант – чарда.

Нощувка

3 ДЕН: Будапеща - по желание Вишеград,

Естергом и Сентендре - Будапеща 140 км

Закуска. Свободно време в Будапеща за

посещение на музеи и шопинг или По

желание срещу допълнително заплащане -

еднодневна екскурзия до най-

емблематичните градове в Унгария и за

унгарската история: Вишеград - Крепостта от

римско време Понте Навата, Двореца на

Матияш Корвин в стил ренесанс; Естергом -

или още наречен унгарския Рим,

Цитаделата на унгарския католицизъм,

Резиденция на естергомските архиепископи,

родното място на първия унгарски крал

Св.Ищван; Сентендре - изключително

живописен град, кръстен на Св.Андрей, с

барокови къщи, сръбски православни

църкви, средиземноморска атмосфера,

известен още като Града на марципана.

Връщане в Будапеща. Нощувка /3/.

4 ДЕН: Будапеща – Бургас 1100 км

Закуска. Отпътуване за България.

Пристигане в Бургас вечерта.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4* с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе 3 нощувки в
Будапеща в хотел 3* със закуски; Водач по
време на пътуването; Пътни такси, паркинг;
Мед. застраховка ”Помощ в чужбина”.

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен

характер; Доплащане за единична стая - 30 лв.

на вечер; Напитките в автобуса; Доп.

мероприятие по желание
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УНГАРИЯ – В РИТЪМА НА 

ЧАРДАША

Дати: 30.04-03.05.2019;13-16.06.2019;

18-21.07.2019; 15-18.08.2019; 

05-08.09.2019; 17-20.10.2019; 

07-10.11.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 330 лв. 420 лв. 297 лв. 314 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
340 лв. 430 лв. 306 лв. 323 лв.

Стара Загора 350 лв. 440 лв. 315 лв. 333 лв.

Сливен и 

Ямбол
360 лв. 450 лв. 324 лв. 342 лв.

Карнобат и 

Айтос
365 лв. 455 лв. 329 лв. 347 лв.

Бургас 370 лв. 460 лв. 333 лв. 352 лв.

Поморие и 

Несебър
380 лв. 470 лв. 342 лв. 361 лв.

Варна и 

Шумен
405 лв. 495 лв. 365 лв. 385 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Автобусно - пешеходна
обиколка на Будапеща 10 евро; Екскурзия с
екскурзовод на български език до Гьодьольо и
двореца на принцеса Сиси - 15 евро ; Екскурзия
до Вишеград, Естергом и Сентендре и града на
марципана– 20 евро ; Разходка с корабче по
река Дунав – 15 евро

Унгария
4 дни/3нощи

Маршрут: България – Будапеща –

Гьодьольо – Вишеград – Естергом -

Сентендре



1 ДЕН: Отпътуване и пристигане в Загреб

привечер. Пешеходна екскурзия с

туристическа програма на Загреб:

Катедралата на хълма Каптол, оживения

централен площад “Бан Йелачич”, ще

влезем в стария град Градец през

Каменната порта с чудотворната икона на

Благословената Дева Мария и Христос.

Центърът на Градец е площада Св. Марко

със сградите на Парламента, църква Св.

Марко. Настаняване в хотел. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Риека – най-

голямото пристанище на Хърватска. Опатия

- най-аристократичния хърватски курорт.

Настаняване в хотел в района на Пореч.

Вечеря. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание: круиз около

бреговете на полуостров Истрия.

Отплаваме на юг, покрай живописния

Върсар, между многобройни островчета към

Ровин - най-романтичния град на Хърватия.

Време за пазар и кафе край морето.

Отправяме се към Пула и докато покрай нас

се редят китните островчета на Национален

парк Бриони, домакините ни сервират

прясно печена риба и местно вино.

Свободно време за сладолед и кафе.

Връщаме се в хотела. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Отпътуване към Мотовун,

малко градче, възкачено на хълмче в

сърцето на Истрия. В близкото стопанство,

след богат обяд с трюфели и местен зехтин

тръгваме заедно със стопаните и обучените

им кучета в гората по следите на

трюфелите. Дали късмета днес ще е на

наша страна? Отпътуваме за Загреб.

Настаняване в хотел. Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. Отпътуване за България.

Цената включва : Транспорт с автобус 3*/4* с 

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 

Екскурзоводско обслужване по маршрута; Пътни 

такси, паркинги; Мед. Застраховка ”Помощ в 

чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:Разходи от личен 

характер; Доплащане за единична стая: 30.00 

лв. на вечер; Напитките в автобуса; Доп. 

мероприятие по желание
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НАЙ-КРАСИВОТО ОТ 

ХЪРВАТСКА – 1 ЧАСТ

Дати: 01.05–05.05.2019;

05.06–09.06.2019; 19.09 23.09.2019;

09.10–13.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 437 лв. 557 лв. 393 лв. 415 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
447 лв. 567 лв. 402 лв. 425 лв.

Стара Загора 457 лв. 577 лв. 411 лв. 434 лв.

Сливен и 

Ямбол
467 лв. 587 лв. 420 лв. 444 лв.

Карнобат и 

Айтос
472 лв. 592 лв. 425 лв. 448 лв.

Бургас 477 лв. 597 лв. 429 лв. 453 лв.

Поморие и 

Несебър
487 лв. 607 лв. 438 лв. 463 лв.

Варна и 

Шумен
512 лв. 632 лв. 461 лв. 486 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Екскурзия до Мотовун – Лов на 

трюфели – обяд с трюфели – Грожнян.: 45 евро 

Цената включва транспорт, местен екскурзовод, 

участие в лов на трюфели, обяд с трюфели, фото 

сафари в Грожнян;. Круиз –40 евро. Цената включва 

транспорт, местен екскурзовод, кораб обяд 

.Входните  такси: Пула-Амфитеатъра в Пула – 50kn; 

храма на Август – 10kn; Пореч - Евразиевата

базилика – 40kn; при минимум 20 записани туристи. 

Хърватска
5 дни/4нощи

Маршрут: Бургас – Загреб – Риека –

Опатия – Истрия – Мотовун – Бургас



1 ДЕН: Отпътуване. Пристигане в Неум

вечерта. Настаняване. Вечеря. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. По желание екскурзия до

Дубровник. В Стария град се разхождаме

по главната улица Страдун. Свободно време

за обяд. След обяд възможност за екс. с

корабче до остров Локрум, обявен за

природен парк, известен с великолепната си

ботаническа градина, двореца на

Максимилиан, крепостта Роял и свободно

разхождащите се пауни. Обзорна обиколка

на Зупския залив. Разглеждане на град

Цавтат - известен като Епидавъра на

Адриатика. Вечеря. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Отпътуваме за Сплит -

културен и икономически център на Средна

Далмация. Отпътуване за Шибеник,

живописно разположен по стръмния морски

бряг на Централна Далмация, сякаш

израстнал от морето. Отпътуваме към града

- музей Трогир. Юнеско го е защитил като

световно културно наследство. Отпътуване

за Задар - разположен на далматинското

крайбрежие на Хърватия. Настаняване. По

желание: посещение на Морския орган –

най-новата атракция в града – 35 тръби,

насочени към морето и съдържащи в себе

си свирки. Нощувка в Задар.

4 ДЕН: Закуска. По желание: Тур. програма

в града: Старият град. Църквата „Св. Донат”

– предроманския символ на града.

Отпътуваме към националният парк

„Плитвички езера”, който се посещава от

повече от един милион туристи годишно.

Настаняване в Загреб.

5 ДЕН: Закуска. По желание: Пешеходна

екс. с тур. програма на Загреб: ще влезем в

стария град Градец през Каменната порта с

чуд. икона на Благословената Дева Мария и

Христос. Отпътуване за България.

Цената включва : Транспорт с автобус 3*/4* ,
WC, DVD, минибар и еспресо кафе, •Транспорт
с автобус 3*/4*; 2нощувки със закуска в хотел 3;
2 нощувки със закуски и вечери в Неум;
Туристическа програма в Шибеник, Трогир и
Сплит; Екс. обслужване .Пътни такси, паркинги;
Мед. Застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен
характер; Доплащане за единична стая - 30
лв. на вечер; Напитките в автобуса; Доп.
мероприятие по желание
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НАЙ-КРАСИВОТО ОТ 

ХЪРВАТСКА – 2 ЧАСТ

Дати: 22-26.05.2019; 19-23.06.2019; 

04-08.09.2019; 16–20.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 455 лв. 575 лв. 410 лв. 432 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
465 лв. 585 лв. 419 лв. 442 лв.

Стара Загора 475 лв. 595 лв. 428 лв. 451 лв.

Сливен и 

Ямбол
485 лв. 605 лв. 437 лв. 461 лв.

Карнобат и 

Айтос
490 лв. 610 лв. 441 лв. 466 лв.

Бургас 495 лв. 615 лв. 446 лв. 470 лв.

Поморие и 

Несебър
505 лв. 625 лв. 455 лв. 480 лв.

Варна и 

Шумен
530 лв. 650 лв. 477 лв. 504 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Пешеходна екскурзия по
Загреб– 10 евро Туристическа програма в
Задар– 10 евро Посещение на Морския орган –
5 евро Екскурзия до Дубровник, Локрум и
Цавтат /без включени входна такса за Локрум/:
- за възрастни 120 HRK /. Цена: 20 евро .

Хърватска
5 дни /4нощи

Маршрут: Дубровник – Сплит -

Шибеник - Трогир – Задар - Плитвички 

езера - Загреб



1 ДЕН: Отпътуване. Нощувка в хотел в

района на Любляна.

2 ДЕН: Закуска. Отпътуване за езерото

Химзее. Посещение на остров Херенинзел,

където е построен замъка „Херенхимзее” –

Отпътуване за Мюнхен – столицата на

Бавария. Свободно време -

пеш.тур.обиколка в старата част на града.

Настаняване в района на Мюнхен. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание: екскурзия до

Двореца Линдерхоф и Нойшванщайн.

Посещение на двореца Линдерхоф”

Отпътуване към замъка „Нойшванщайн”.

Хоеншвангау се вижда отдалеч. Една от

перлите на средновековното строителство

не само за Бавария, но и за цяла Германия,

замъкът и до днес е един от най-

великолепните в цял свят. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. По желание: екскурзия до

Боденското езеро и Лихтенщайн.

Разглеждане на столицата на княжеството -

Вадуц с туристическо влакче. Свободно

време. Отпътуване към Бодензее - третото

по големина езеро в Европа. Майнау -

истинско райско кътче с топлия си климат. -

германците го наричат “Острова на

цветята”. Тази слава Майнау дължи на

собственика на острова Фюрст Николаус

фон Естерхази, ценител на екзотичната

флора. Връщане в хотела. Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Хърватия.

Пристигане в австрийския град Залцбург.

Свободно време, тур. обиколка на центъра -

Двореца „Мирабел”, Родната къща на

Моцарт се намира в сърцето на Залцбург.

Крепостта „Хоензалцбург” се извисява

високо над град Залцбург и е най-голямата

тур. атракция в местността, Свободно

време. Нощувка в района на Загреб.

6 ДЕН: Закуска. Отпътуване за България..

Цената включва : Транспорт с автобус 3*/4* с
WC, DVD,минибар и еспресо кафе ; 1 закуска с
нощувка в Любляна, 3 нощувки със закуски в
Мюнхен, 1 нощувка със закуска в Загреб; Пътни
такси, паркинг; Мед. Застраховка ”Помощ в
чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен
характер;Доплащане за единично
настаняване: 30 лв на ден; Напитките в
автобуса; Доп.мероприятие па желание
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ПРИКАЗКИТЕ БАВАРСКИ 

ЗАМЪЦИ НА ЛУДВИГ II

Дати: 20-25.05.2019; 17-22.09.2019; 

14-19.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 515 лв. 665 лв. 464 лв. 489 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
525 лв. 675 лв. 473 лв. 499 лв.

Стара Загора 535 лв. 685 лв. 482 лв. 508 лв.

Сливен и 

Ямбол
545 лв. 695 лв. 491 лв. 518 лв.

Карнобат и 

Айтос
550 лв. 700 лв. 495 лв. 523 лв.

Бургас 555 лв. 705 лв. 500 лв. 527 лв.

Поморие и 

Несебър
565 лв. 715 лв. 509 лв. 537 лв.

Варна и 

Шумен
590 лв. 740 лв. 531 лв. 561 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Екскурзия с посещение на
двореца „Линдерхоф” и „Нойшванщайн”– 20
евро без входни такси. Екскурзия до
Боденското езеро, посещение на Майнау
(Островът на цветята ) и разглеждане на Вадуц
столицата на най–малката алпийска страна –
Лихтенщайн – 30 евро без входни такси

Германия
6 дни /5нощи

Маршрут: Бургас - Сърбия – Хърватия 

– Словения - Германия



1 ДЕН: Отпътуване и Нощувка в хотел в

района на Братислава.

2 ДЕН: Закуска. Пеш. разходка в центъра на

Братислава, която включва Старо место –

прекрасни старинни сгради и др. Отпътуване

и настаняване в Дрезден. Тур. програма в

града: Цвингера – Бароков дворец и музей;

Земперопер – операта, Фрауенкирхе –

лутарианска църква, Кьонихщрасе

емблематична улица в Дрезден.

Възможност за самостоятелно посещение на

Дрезденската галерия, помещаваща се в

Цвингера. Нощувка

3 ДЕН: Закуска. По желание: екс. до Берлин

и Потсдам. Пешеходна разходка в старата

част на Потсдам – църквата Св. Николай,

възстановения Градски дворец, и др.

Разглеждане на лятната резиденция на

Пруската династия Хохенцолер – парка и

двореца Сан Суси. Това е една от най-

впечатляващите сгради в световен мащаб.

След обяд панорамна авт. – пеш.обиколка

на Берлин - Правителствения район с

Райхстага, Канцлерската служба, дворец

Белвю и много др. Свободно време в

центъра. Връщане в хотела. Нощувка

4 ДЕН: Закуска. По желание: екскурзия до

Майсен и Лайпциг. Отпътуване за Майсен –

дом на световноизвестния майсенски

порцелан, известен като "бялото злато”.

Свободно време. Отпътуване за Лайпциг -

провинция Саксония. Пешеходна разходка:

къщата на Бах, и др. Свободно време.

Връщане в хотела. Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Будапеща.

По желание: пан. обиколка с автобус на

Будапеща с местен екскурзовод, нощен

круиз по Дунав. Нощувка в района на

Будапеща

6 ДЕН: Закуска. Отпътуване за България.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4* с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 1 нощувка
със закуска в района на Братислава, 1 нощувка
със закуска в Будпеща и 3 нощувки със закуски
в Дрезден; Екскурзоводско обслужване; Пътни
такси, паркинг; Мед. Застраховка ”Помощ в
чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен
характер; Доплащане за единично
настаняване: 30 лв на ден; Напитките в
автобуса; Доп. мероприятие по желание
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САКСОНИЯ – МУЗИКА И 

ОЩЕ НЕЩО ...

Дати: 01-06.04.2019; 01-06.05.2019; 

14-19.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 555 лв. 705 лв. 500 лв. 527 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
565 лв. 715 лв. 509 лв. 537 лв.

Стара Загора 575 лв. 725 лв. 518 лв. 546 лв.

Сливен и 

Ямбол
585 лв. 735 лв. 527 лв. 556 лв.

Карнобат и 

Айтос
590 лв. 740 лв. 531 лв. 561 лв.

Бургас 595 лв. 745 лв. 536 лв. 565 лв.

Поморие и 

Несебър
605 лв. 755 лв. 545 лв. 575 лв.

Варна и 

Шумен
630 лв. 780 лв. 567 лв. 599 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Еексурзия до Берлин и
Потсдам – 30 евро без входни такси /включва
трнспорт, и местен гид /Екскурзия до Майсен и
Лайпциг – 20 евро без входни такси /включва
трнспорт, и местен екскурзовод /Автобусно –
пеш. обиколка на Будапеща екс. на български
език – 10 евро; Нощно раз. с корабче по Дунав
– 15 евро

Германия
6 дни/5нощи

Маршрут: Братислава – Дрезден –

Берлин – Потсдам – Лайпциг – Майсен –

Будапеща



1 ДЕН: Oтпътуване Настаняване в Любляна.

Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Посещение на Марибор –

население от около 115000 жители, се смята

за втория най-важен център на Словения.

Посещение на Птуй. На хълм над река

Драва се намира Замъкът на Птуй –

построен през XII в. Връщане в Любляна.

Пеш. разходка в столицата на Словения.

Любляна е китно градче, където къщите са

в стар стил, повлиян от съседната Австрия.

Свободно време. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Посещение на Копер:

Особен интерес представлява Стария град

от венецианската епоха. Словенска Истрия и

известния курорт Порторож в превод

„Пристанище на розите”, разположен на

Адриатическия бряг, великолепно място за

почивка и развлечения. Разходка по

централния площад „Джузепе Тартини“ –

посещение на църквата „Св. Георги“,

Посещение на Изола. Живописното градче

Връщане в Любляна. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. По желание и със заявка

екс. до конеферма Липица – люлката на

всички коне от породата липицанер в света.

Отпътуване за Белград. По желание и с

предварителна заявка сръбска вечер в

ресторант на бохемската улица Скадарля.

Нощувка.

5 ДЕН: Белград – Бургас – 750 км.

Закуска. По желание: разходка с корабче по

реките Сава и Дунав и автобусно–

пешеходен тур с местен екскурзовод по

столицата на Сърбия: разглеждане

забележителностите на града. Отпътуване

за България.

Цената включва : Транспорт с автобус 3*/4* с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 1 нощувка
със закуска в Белград; 3 нощувки със закуски в
Любяна; водач от агенцията по време на
пътуването; Магистрални и гранични такси Мед.
Застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен
характер; Доплащане за единична стая – 30 лв
на вечер Напитките в автобуса; Доп.
мероприятие по желание
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ПО–МАЛКО ИЗВЕСТНАТА 

СЛОВЕНИЯ

Дати: 01-05.05.2019; 19-23.09.2019; 

02-06.10.2019;  06–10.11.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 445 лв. 565 лв. 401 лв. 423 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
455 лв. 575 лв. 410 лв. 432 лв.

Стара Загора 465 лв. 585 лв. 419 лв. 442 лв.

Сливен и 

Ямбол
475 лв. 595 лв. 428 лв. 451 лв.

Карнобат и 

Айтос
480 лв. 600 лв. 432 лв. 456 лв.

Бургас 485 лв. 605 лв. 437 лв. 461 лв.

Поморие и 

Несебър
495 лв. 615 лв. 446 лв. 470 лв.

Варна и 

Шумен
520 лв. 640 лв. 468 лв. 494 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Целоднвна ескурзия до
Марибор и Птуй – 15 евро Целодневна
екскурзия до Словенска Истрия, Копер и Изола
– 15 евро Полудневна екскурзия до Липице с
посещени на конефермата – 10 евро Сръбска
вечер в традиционен ресторант - 20 евро.
Разходка с корабче по р. Сава и Дунав. – 15
евро при мин.15 туриста

Словения
5 дни/4нощи

Маршрут: Бургас - Стара Загора -

София – Белград – Любляна – Марибор 

– Птуй – Копер – Порторож – Изола -

Липици



1 ДЕН: Oтпътуване и привечер пристигане в

Любляна. Настаняване в хотел 3*. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Свободно време или по

желание: посещение на Пещерата

„Постойна яма”, която се намира близо до

едноименния град. Посещение на известния

замък - крепост от 13 век „Предяма” в

Словения. Отпътуване за Любляна.

Пешеходна разходка в столицата на

Словения Свободно време. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание полудневна

екскурзия до езерото Блед. Посещение на

приказното езеро Блед. Това е

единственото езеро на територията на

Словения, което няма излаз на море. На

единственото островче на езерото, на върха

на 130 метрова скала се намира 1000

годишният замък „Блед”. Той е един от най-

старите средновековни замъци в Словения,

известен с факта, че е бил резиденция на

Тито. Понастоящем замъкът е музей и е

отворен за посетители. Свободно време.

Отпътуване за Загреб и по пътя посещение

на живописното градче Ново место –

родното място на първата дама на САЩ

Мелания Тръмп Градът е основан от

Рудолф IV на завоя на река Крк, в момента

градът е културен, религиозен и

икономически център на Словения.

Следобед настаняване в хотел 3*в Загреб.

Свободно време или по желание: Автобусно

- пешеходна екскурзия, включваща

посещение на Катедралата, централния

площад “Бан Йелачич”, Стария град: Каптол

и Градец; Каменната порта с чудотворната

икона на Благословената Дева Мария и

Христос. Свободно време на площад „Бан

Йелачич”. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Отпътуване за България.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4* с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 1 нощувка
със закуска в Загреб; 2 нощувки със закуски в
Любяна; водач от агенцията по време на
пътуването; Магистрални и гранични такси Мед.
застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен
характер; Доплащане за единична стая – 30 лв
на вечер. Напитките в автобуса; Доп.
мероприятие по желание
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РОМАНТИЧНА 

СЛОВЕНИЯ

Дати: 02-05.05.2019; 20-23.09.2019;

17-20.10.2019;

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 359 лв. 449 лв. 323 лв. 341 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
369 лв. 459 лв. 332 лв. 351 лв.

Стара Загора 379 лв. 469 лв. 341 лв. 360 лв.

Сливен и 

Ямбол
389 лв. 479 лв. 350 лв. 370 лв.

Карнобат и 

Айтос
394 лв. 484 лв. 355 лв. 374 лв.

Бургас 399 лв. 489 лв. 359 лв. 379 лв.

Поморие и 

Несебър
409 лв. 499 лв. 368 лв. 389 лв.

Варна и 

Шумен
434 лв. 524 лв. 391 лв. 412 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Екскурзия в Загреб – 10 евро;
Посещение на пещерата Постойна яма,
рицарския замък Предяма, Пешеходна
екскурзия в центъра на Любляна – 10 евро
Посещение на езерото Блед и замъкът в него –
10 евро

Словения
4дни /3нощи

Маршрут: България – Любляна -

Постойна яма – Предяма - езерото Блед 

- Ново место - Загреб



1 ДЕН: Отпътуване. Пристигане в Банска
Бистрица вечерта. Настаняване в хотел.
Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Кратка пеш. разходка в
центъра: главният площад; часовниковата
кула; и др. Отпътуване за Полша.
Пристигане в района на Краков към обяд.
По желание посещение на една от най-
известните солни мини в света – Величка.
Нощувка.
3 ДЕН: Закуска. По желание: пешеходна
обиколка на Краков, един от най-старите и
големи градове в Полша включва: хълма
Вавел, Катедралата Св. Станислава и
Вацлав и др. Свободно време за
самостоятелна разходка и обяд. След
обяда, по желание и срещу доп. заплащане
– посещение на Мемориалният комплекс
Аушвиц – Бирхенау, най-големият
концентрационен лагер. Връщане в хотела.
Нощувка.
4 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Варшава -
Пристигане към обяд. По желание:
пешеходна обиколка, включваща посещение
на стария град.. Нашата обиколка ще
завърши при Монументалният Дворец на
културата и науката. Настаняване Свободно
време за вечеря. Нощувка.
5 ДЕН: Закуска. Свободен ден за
самостоятелна разходка или посещение на
Парка „Лаженки” и двореца „Виланов” с
местен екскурзовод. Вечерта по желание –

посещение на Мултимедийният парк на
фонтаните – светлинно шоу Нощувка.
6 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Будапеща.
По пътя спирка в Ченстохова за посещение
на манастира „Ясна гора”. Настаняване в
хотел късно вечерта. Нощувка.
7 ДЕН: Закуска. По желание: обзорна
панорамна екскурзия на Будапеща -
Отпътуване за България

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4*
WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 1 нощувка
със закуска в Банска Бистрица; 2 нощувки със
закуски в Краков; 2 нощувки със закуски във
Варшава, 1 нощувка със закуска в Будапеща;
Екскурзоводско обслужване; Пътни такси,
паркинг; Мед. Застраховка ”Помощ в чужбина”
”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен
характер; Напитките в автобуса; Доп.
мероприятие по желание
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ИСТОРИЧЕСКИЯТ ЧАР НА 

ПОЛША
Дати: 29.04-05.05; 01-07.09.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 633 лв. 813 лв. 570 лв. 601 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
643 лв. 823 лв. 579 лв. 611 лв.

Стара Загора 653 лв. 833 лв. 588 лв. 620 лв.

Сливен и 

Ямбол
663 лв. 843 лв. 597 лв. 630 лв.

Карнобат и 

Айтос
668 лв. 848 лв. 601 лв. 635 лв.

Бургас 673 лв. 853 лв. 606 лв. 639 лв.

Поморие и 

Несебър
683 лв. 863 лв. 615 лв. 649 лв.

Варна и 

Шумен
708 лв. 888 лв. 637 лв. 673 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Посещение на Аушвиц – 20
евро. Нощна разходка с корабче по р. Дунав –
15 евро. Обзорна екскурзия на Будапеща - 10
€; Посещение на Парка „Лаженки” и двореца
„Виланов” - 10 евро; Посещение на
Мултимедийния парк на фонтаните – 5 евро

Полша
7дни/6нощи

Маршрут: Бургас – Банска Бистрица–

Краков - Аушвиц - Варшава–
Ченстохова - Будапеща - Бургас

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0


1 ДЕН: Отпътуване. Настаняване района на

Братислава. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. По желание: Пешеходна

разходка в центъра на Братислава, която

включва Старо место. Пешеходната част на

Стария град има два площада. Отпътуване

за замъка „Славков” – бароковата перла на

Моравия. Отпътуване за Кутна хора –

бижуто на Чехия. Известен не само като

град-музей, но и като втория по значение в

Бохемия след Прага. Свободно време.

Отпътуване за Прага. Настаняване. Нощувка

3 ДЕН: Закуска. По желание: Пешеходна

обиколка на Прага с гид на български език.

Често наричат столицата „Златна Прага” или

„Майката на градовете”. Свободно време за

посещение на Историческия музей.

Нощувка.

4 ДЕН: По желание: Екскурзия до Карлови

Вари. Той е най-привлекателния курорт в

света. Свободно време. Отпътуване обратно

за Прага. Привечер разходка с

туристическо корабче по река Вълтава

„Пражката Венеция”. Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Будапеща.

По пътя посещение на замъка „Хлубок” на

Вълтава. Отпътуване за Чески Крумлов -

очарователно бароково градче. Свободно

време за обяд. Отпътуване и пристигане в

Будапеща надвечер. Настаняване в хотел

3*. Нощувка. Възможност за вечерна

разходка с корабче по Дунав с шампанско

(безалкохолно) и торта.

6 ДЕН: Закуска. По желание: Панорамна

обиколка на Будапеща с местен

екскурзовод:. Отпътуване за България.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4*

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 1 нощувка 

със закуска в Братислава; 3 нощувки със 

закуски в района на Прага; 1 нощувка със 

закуска в Будапеща; Пътни такси, паркинг 

”Мед.застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен 

характер; Напитки в   автобуса;

Доп. мероприятие по  желание  
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ЗЛАТНА ПРАГА И 

ВЕЛИКОЛЕПНИТЕ 

ЗАМЪЦИ НА БОХЕМИЯ

Дати: 29.04-05.05.2019; 02-07.09.2019; 

07–12.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 546 лв. 696 лв. 491 лв. 519 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
556 лв. 706 лв. 500 лв. 528 лв.

Стара Загора 566 лв. 716 лв. 509 лв. 538 лв.

Сливен и 

Ямбол
576 лв. 726 лв. 518 лв. 547 лв.

Карнобат и 

Айтос
581 лв. 731 лв. 523 лв. 552 лв.

Бургас 586 лв. 736 лв. 527 лв. 557 лв.

Поморие и 

Несебър
596 лв. 746 лв. 536 лв. 566 лв.

Варна и 

Шумен
621 лв. 771 лв. 559 лв. 590 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Пеш.на разходка в центъра
на Братислава – 20 лв/10 ев. Пеш.туристическа
обиколка в Прага – 30 лв/15 евро; Панорамна
обиколка на Будапеща – 20 лв/10 евро;
Екскурзия до Карлови Вари – 50 лв/25 евро;
Разходка с Корабче по р. Вълтава в Прага – 50
лв /25 евро/; Нощна разходка с Корабче по р.
Дунав в Будапеща – 30 лв /15 евро/

ЧЕХИЯ
6дни/5нощи

Маршрут: Братислава – Бърно – Кутна 

Хора – Прага - Карлови Вари – Чески 

Крумлов – Будапеща



1 ДЕН: Отпътуване. Пристигане в Албания

късния следобед. Пешеходна разходка в

Елбасан. Отпътуване за Дурас - вторият по

големина град в Албания и най-голям

пристанищен град на Адриатическо море

Настаняване в хотел 3* в района на Дуръс и

ривиерата. Вечеря. Нощувка.

2 ДЕН: Закуска. Свободно време или по

желание: Екскурзия до Круя, столицата

Тирана и Дуръс. Отпътуване за столица.

Туристическа програма в Тирана:

разглеждне на забележителностите на

"града на орела. Завръщане в хотела.

Вечеря. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. Отпътуване към Берат -

част от визитната картичка на Албания пред

Европа, както и едно от най-живописните

градчета в страната. Продължаваме за

Аполония – древно селище. Настаняване в

района на Вльора – тур. център на Адр.

крайбрежие. Вечеря. Нощувка.

4 ДЕН: Закуска. Освобождаване на хотела.

Отправяме се към Аргирокастро, град с

предимно гръцко население и главният град

на историческата местност Северен Епир.

Пешеходна разходка в Саранда,

Настаняване в хотел. Вечеря. Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. По желание: Полудневна

екскурзия до античното селище Бутринт.

Разглеждане на архитектурния комплекс

Бутринт (UNESCO) - антично селище,

защитено от езерото Бутринт, Адриатическо

море и река Павла. Завръщане в Саранда.

Свободно време. Вечеря. Нощувка.

6 ДЕН: Закуска. Отпътуване към България

по посока Гърция - Южен Епир. Престой в

Янина - столица на областта Епир. В

езерото Памвотида се намира остров Ниси.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4* с
WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 5 нощувка
със закуски и вечери в хотел 3*; водач на
агенцията по време на пътуването; Мед.
Застраховка ”Помощ в чужбина”; Пътни,
гранични, паркинг

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен
характер; Доплащане за единична стая – 100
лв; Напитките в автобуса; Доп. мероприятие
по желание
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АЛБАНИЯ БЛИЗКА, НО 

НЕРАЗГАДАНА
Дати: 30.04-05.05.2019; 02-07.09.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 430 лв. 580 лв. 387 лв. 409 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
440 лв. 590 лв. 396 лв. 418 лв.

Стара Загора 450 лв. 600 лв. 405 лв. 428 лв.

Сливен и 

Ямбол
460 лв. 610 лв. 414 лв. 437 лв.

Карнобат и 

Айтос
465 лв. 615 лв. 419 лв. 442 лв.

Бургас 470 лв. 620 лв. 423 лв. 447 лв.

Поморие и 

Несебър
480 лв. 630 лв. 432 лв. 456 лв.

Варна и 

Шумен
505 лв. 655 лв. 455 лв. 480 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни:екскурзия до Тирана, Круя и
Дуръс – 15 евро, цена без включени входни
такси ;екскурзия до античното селище Бутринт -
10 евро

АЛБАНИЯ
6дни /5нощи

Маршрут: Елбасан – Дурас – Круя –

Тирана – Берат – Аполония – Вльора –

Аргирокастро – Саранда – Бутринт –

Янина



1 ДЕН: Отпътуване и посещение на

"Дървения град" - Мечавник - първият

град, построен от Емир Кустурица. Разходка

сред дървените къщички.

Възможност за разходка с влакчето на

"Шарганска осмица" - не просто железница

а исторически музей. Отпътуване към

Вишеград. Настаняване. Нощувка.

Свободно време.

2 ДЕН: Закуска. Освобождаване на хотела.

Разглеждане на вишеградския мост - под

защитата на ЮНЕСКО. Посещение на

втория етно град след Дървенград, построен

от Емир Кустурица – Каменград. Свободно

време. Отпътуване към Сараево посещение

на енергийното „чудо” - Босненски

пирамиди. Високо, на трийсетина

километра от Сараево, са древни пирамиди.

Настаняване в Сараево. Нощувка.

3 ДЕН: Закуска. По желание екскурзия „По

стъпките на духовното“. Отпътуване за

Мостар - скритата красота на Босна и

Херцеговина. Свободно време. Отпътуване

за едно мъничко градче - на територията на

Босна и Херцеговина. Твърди се, че преди

много години Света Богородица се явила в

Меджугорие на 6 местни деца, овчарчета,

за да им предаде своите послания.

Отпътуване за Благай – известен най-вече с

бекташкия дервишки манастир от XVI век

Връщане в Сараево. Нощувка

4 ДЕН: Закуска. Свободно време за

разглеждане на града, събрал на едно място

наколко религии - Сараево. Отпътуване за

Ниш. Настаняване в хотел 3*. Нощувка.

5 ДЕН: Закуска. Пешеходна разходка из

Ниш - древния Наисус, където e роден

император Константин Велики. Свободно

време в центъра на Ниш. Отпътуване.

Пристигане в Бургас вечерта.

Цената включва : транспорт с автобус по
маршрут 3*/4*с WC, DVD,минибар и еспресо
кафе2 нощувка със закуска в хотел 3 ;3 нощувка
със закуска и вечеря в хотел 3*; водач на
агенцията по време на пътуването; Пътни,
гранични, паркинг; Мед. Застраховка ”Помощ в
чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен
характер; Доплащане за единична стая – 120
лв; Напитките в автобуса; Доп. мроприятие по
желание
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БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА -

ЕНЕРГИЯ И МИСТИКА

Дати: 08-12.05.2019;  09-13.10.2019;

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 345 лв. 465 лв. 311 лв. 328 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
355 лв. 475 лв. 320 лв. 337 лв.

Стара Загора 365 лв. 485 лв. 329 лв. 347 лв.

Сливен и 

Ямбол
375 лв. 495 лв. 338 лв. 356 лв.

Карнобат и 

Айтос
380 лв. 500 лв. 342 лв. 361 лв.

Бургас 385 лв. 505 лв. 347 лв. 366 лв.

Поморие и 

Несебър
395 лв. 515 лв. 356 лв. 375 лв.

Варна и 

Шумен
420 лв. 540 лв. 378 лв. 399 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Екскурзия „По стъпките на
духовното“ с посещение на Мостар, Благай,
Меджугорие и винарна – 25 евро

БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНА
5 дни / 4 нощи

Маршрут: Мокра гора – Вишеград –

Високо – Мостар – Сараево – Неум -

Ниш



1 ДЕН: Oтпътуване. Слeдобед пристигане в
Белград и по желание Автобусно пеш.
програма в Белград с местен екскурзовод.
Посещава се храм „Св. Сава” и на
величието на мостове над реките Сава и
Дунав. Настаняване. Свободно време.
Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Свободно време или по
желание Разходка с корабче по реките
Сава и Дунав. Отпътуване за Загреб.
Следобед пристигане в столицата на
Хърватия. Настаняване. По желание:
Автобусно - пеш. екскурзия, включваща
посещение на Катедралата и др. Свободно
време. Връщане в хотела. Нощувка.
3 ДЕН: Закуска. Отпътуване за „Плитвички
езера” – най-красивият и известен
хърватски национален парк. Следобед
отпътуване за гр. Дубровник - наричан
Перлата на Адриатика. Настаняване.
Вечеря. Нощувка в Неум.
4 ДЕН: Закуска. По желание Пеш. обиколка
на Дубровник с местен екскурзовод.
Свободно време. Следобед възможност за
екс. с корабче до остров Локрум обявен за
национален парк с ботаническа градина.
Обзорна обиколка на Зупски залив.
Разглеждане град Цавтат - известен като
древния Епидавър на Адриатика. Свободно
време. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка
5 ДЕН: Закуска. Отпътуване за Черна Гора.
Започваме разходка от град Херцег нови.
Нашата първа спирка изкуственият остров
намиращ се във морските води на град
Пераст. Следва средновековните градове
Котор и Будва. Настаняване в хотел в
Будва. Вечеря. Нощувка.
6 ДЕН: Закуска. Отпътуване за България.
Фотопауза при остров „Св. Стефан“ , най–
луксозния курортен комплекс на Черна гора.
По пътя посещение на манастир ”Морач” -
Природата около манастира е като в
приказка.

.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4* с

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 2 нощувка

със закуска в хотел 3*; 3 нощувка със закуска и

вечеря в хотел 3*; водач на агенцията по време

на пътуването; Пътни, гранични, паркинг; Мед.

застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен 
характер; Доплащане за единична стая – 30 лв 

на вечер Напитките в автобуса; Доп. 

мероприятие по желание
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МАГНЕТИЧНИТЕ 

ПЛИТВИЧКИ ЕЗЕРА
Дати: 30.04-05.05.2019; 02-07.09.2019;

07-12.10 2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 506 лв. 656 лв. 455 лв. 481 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
516 лв. 666 лв. 464 лв. 490 лв.

Стара Загора 526 лв. 676 лв. 473 лв. 500 лв.

Сливен и 

Ямбол
536 лв. 686 лв. 482 лв. 509 лв.

Карнобат и 

Айтос
541 лв. 691 лв. 487 лв. 514 лв.

Бургас 546 лв. 696 лв. 491 лв. 519 лв.

Поморие и 

Несебър
556 лв. 706 лв. 500 лв. 528 лв.

Варна и 

Шумен
581 лв. 731 лв. 523 лв. 552 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Панорамна автобусно-пеш.

обиколка на Белград мес. Екскурзовод – 10

евро Панорамна автобусно - пеш.обиколка на

Загреб с мес. Екскурзовод – 10 евро Разходка

с корабче по р. Сава и Дунав. – 15евро.

Автобусна панорамна обиколка на

Дубровнишката ривиера и посещение на

Дубровник и Цавтат с местен лицензиран

екскурзовод – 25 евро

ОБИКОЛНИ
6дни / 5нощи

Маршрут: Белград – Загреб – Плитвички 

езера – Дубровник – Котор – Будва – Ниш



1ден:Отпътуване Пристигане вечерта в
Загреб. При възможност пеш. Екскурзия,
включваща посещение на Катедралата, и
др. Настаняване в хотел. Нощувка.
2 ден: Закуска. Отпътуване за Верона. Пеш.
обиколка - площад дей Сеньори, къщата на
Жулиета и др. Свободно време.
Настаняване в хотел. Нощувка.
3 ден: Закуска. Свободно време или по
желание екскурзия до езерото Гарда,
Сирмионе и Гардаленд. Езерото Гарда –
най-голямото в Италия. Свободно време .
Посещение на увеселителен парк
„Гардаленд”. Отпътуване за Генуа - едно
от най-големите пристанища на Средиземно
море. Тур. програма: площад Ферари -
сърцето на града и др. Настаняване в хотел.
Нощувка.
4 ден: Закуска. Свободно време -
отпътуване за Княжество Монако - едно от
петте европейски микродържави и втората
най-малка страна в света. Отпътуване към
Мантон, разположен на брега на Фр.
Ривиера Заради своята невероятна красота
е известен с името „Перлата на Франция“.
Мантон е известен с великолепните си
градини. Нощувка.
5 ден: Закуска. Свободно време или по
желание екскурзия по Лазурния бряг.
Панорамна авт. обиколка по Промнад дез
англе покрай Залива на ангелите в Ница.
Отпътуване за Кан - изключително луксозно
място, всичко там е класно магазини, хотели
и ресторанти. Разходка по прочутия крайб.
булевард Ла Кроазет с Двореца на Межд.
филмов фестивал. Нощувка.
6 ден: Закуска. Отпътуване за Постойна.
спирка на Outlet Palmanova Vilagge в
Триест. Отстъпките в над 90-те магазина са
не само сезонниа през цялата година.
Нощувка.
7 ден: Закуска. Отпътуване за България.

Цената включва : Транспорт с автобус 3*/4* с 

WC, DVD, минибар и еспресо кафе2 нощувка 

със закуска в хотел 3* ;4 нощувка със закуска и 

вечеря в хотел 3;водач на агенцията по време 

на пътуването; Посещения включени в 

програмата; Пътни, гранични, паркинг; Мед. 

застраховка ”Помощ в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен 

характер; Доплащане за единична стая – 30 лв 

на вечер; Напитките в автобуса; Доп. 

мероприятие по желание
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ФРЕНСКА РИВИЕРА Дати: 18-24.05.2019; 21-27.09.2019; 

19-25.10.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 599 лв. 779 лв. 539 лв. 569 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
609 лв. 789 лв. 548 лв. 579 лв.

Стара Загора 619 лв. 799 лв. 557 лв. 588 лв.

Сливен и 

Ямбол
629 лв. 809 лв. 566 лв. 598 лв.

Карнобат и 

Айтос
634 лв. 814 лв. 571 лв. 602 лв.

Бургас 639 лв. 819 лв. 575 лв. 607 лв.

Поморие и 

Несебър
649 лв. 829 лв. 584 лв. 617 лв.

Варна и 

Шумен
674 лв. 854 лв. 607 лв. 640 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Общински такси: 2- 4 евро на

ден за три звезди и 4- евро на ден за четири

звезди; туристическа такса в хотела на Коста

Брава на турист на ден – 0.45 EUR за хотел 3*

ОБИКОЛНИ
7дни / 6нощи

Маршрут: Загреб – Сирмионе –

Гардаленд - Генуа- Монако– Мантон – Ез -

Ница– Антиб – Кан – Сан Ремо – Триест -

Постойна



1 ДЕН Отпътуване в посока Загреб.
Настаняван. По желание Пеш.тур. програма
в Загреб. Обиколката включва -
Катедралата, централният площад “Бан
Йелачич”, и др. Свободно време на площад „
Бан Йелачич”. Нощувка.
2 ден Закуска. Па желание Отпътуване за
Самобор. Разположен в подножието на
зелени хълмове- той е едно от най-добре
съхранените градчета в Северна Хърватия.
Възможност да се включите в Самоборския
карнавал ( фашник ), който през 2019 г. ще
се проведе за 193-ри път, а в последните
години участниците в него достигат до почти
200 хил. души. По време на карнавала
местните жители носят маски, а улици и
обществените места напълно се
преобразяват. Надвечер отпътуване за
Загреб. Нощувка.
3ден Закуска. Полудневна екс. до град
Вараждин - замъка./ По желание и срещу
допълнително заплащане/. В
северозападната част на Хърватия се
намира един изключителен град Вараждин.
Той е любимо място на бохемите и хората
на изкуството. Градът е разположен на река
Драва, близо до границата с Унгария и е
близо до известното езерото Балатон.
Наред с древни крепости, църкви и
манастири, той се гордее със своя Стари
град или известен като замъка Вараждин,
намиращ се в централната част на града.
Това е един от най-значимите музеи на
града, в който можете да разгледате много
интересни експонати от областта на
етнографията и археологията. Показана е
богата колекция от картини, оръжия,
керамика, скулптури, бижута и всякакви
ценни предмети от древността до наши дни.
На обяд отпътуване за Българя. Късно
пристигане в Бургас.

Цената включва: Транспорт с автобус 3*/4* с

WC, DVD, минибар и еспресо кафе;

Екскурзоводско обслужване по маршрута;

Пътни такси, паркинг; Мед. застраховка ”Помощ

в чужбина

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходи от личен

характер; Доплащане за единична стая: 30.00

лв. на ден; Разходи от личен характер; Доп.

мероприятие по желание

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ

68

КАРНАВАЛЪТ В 

САМОБОР – ЗАГРЕБ
Дати: 02-04.03.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 259 лв. 319 лв. 233 лв. 246 лв.

Пазарджик и 

Пловдив
269 лв. 329 лв. 242 лв. 256 лв.

Стара Загора 279 лв. 339 лв. 251 лв. 265 лв.

Сливен и 

Ямбол
289 лв. 349 лв. 260 лв. 275 лв.

Карнобат и 

Айтос
294 лв. 354 лв. 265 лв. 279 лв.

Бургас 299 лв. 359 лв. 269 лв. 284 лв.

Поморие и 

Несебър
309 лв. 369 лв. 278 лв. 294 лв.

Варна и 

Шумен
334 лв. 394 лв. 301 лв. 317 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

Допълнителни: Екскурзия до град Вараждин

/с включена входна такса : за замъка Вараждин

/ –20 евро - при минимум 20 записани туристи.

Посещение на Самобор и шествията на

карнавала–15 евро; Пешеходна екскурзия по

Загреб – 10 евро

КАРНАВАЛИ
3дни / 2нощи

Маршрут: Бургас - Загреб – Самобор –

Вараждин - Бургас

http://pochivka.com/gradove/
http://pochivka.com/ezera/n25-32550-%D0%95%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://pochivka.com/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://pochivka.com/carkvi/
http://pochivka.com/manastiri/
http://pochivka.com/muzei/
https://grad.bg/kartini_skulptori
http://ezine.bg/bijuta


1 ДЕН: Отпътуване в посока с. Мезек и

посещение на средновековната

Византийската крепост „Неузетикон” от

края на ХІ в., която се издига на

възвишението Калето над селото.

Мезешката крепост е едно от най-добре

запазените укрепления в Родопите и в

цяла България. Крепостта е имала функции

на гранична стражева крепост. От там се

вижда и внушителната Тракийска куполна

мавзолейна гробница в могилата Малтепе

от средата на IV век пр. Хр., която също се

посещава. Тя е открита случайно

през 1931 г. и е проучена от проф. д-

р Богдан Филов. По възможност се

посещава Винарната в с. Мезек и се

дегустират местни сортове вина.

Отпътуване и минаване през язовирната

стена построена по долното течение на

река Арда преди реката да напусне

територията на България. Там е изграден и

третият и последен ВЕЦ

от водноелектрическата каскада „Арда“, а

Язовир "Ивайловград" е най-дългият в

България. Посещение на Вила „Армира” -

изключителен архитектурен паметник от

преди 2000 години. Нощувка.

2 ДЕН Отпътуване за Ксанти - един от

големите градове в Източна Македония и

Тракия, наричан „градът на хилядите

цветове”. Известен е с ежегодния фестивал,

който се провежда от 1966 год. и

продължителността му е в две седмици.

Късния следобед отпътуване обратно

за България. Пристигане късно вечерта

в Бургас.

Цената включва : Транспорт с автобус 3*/4* с 

WC, DVD, минибар и еспресо кафе; 

Екскурзоводско обслужване по маршрута; 

Пътни такси, паркинг; Мед.застраховка ”Помощ 

в чужбина”

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: Разходите от 

личен характер; Доп. мероприятие по желание
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КАРНАВАЛНА ФИЕСТА В 

КСАНТИ, ГЪРЦИЯ – ДВА 

ДНИ

Дати: 09-10.03.2019

Цена на турист 

Тръгване от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Стара Загора 110 лв. 140 лв. 99 лв. 105 лв.

Сливен и 

Ямбол
120 лв. 150 лв. 108 лв. 114 лв.

Карнобат и 

Айтос
125 лв. 155 лв. 113 лв. 119 лв.

Бургас 130 лв. 160 лв. 117 лв. 124 лв.

Поморие и 

Несебър
140 лв. 170 лв. 126 лв. 133 лв.

Варна и 

Шумен
165 лв. 195 лв. 149 лв. 157 лв.

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

КАРНАВАЛИ
2дни / 1нощи

Маршрут: Бургас - с.Мезек – Ивайловград 

- Ксанти

http://www.nasamnatam.com/grad/Rodopite.html
http://www.nasamnatam.com/darjava/Bulgaria.html
http://www.nasamnatam.com/statia/Trakiiskata_grobnica_pri_selo_Mezek-2524.html
http://bg.wikipedia.org/wiki/1931
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%95%D0%A6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://www.nasamnatam.com/grad/Ksanti.html
http://www.nasamnatam.com/darjava/Makedonia.html
http://www.nasamnatam.com/darjava/Bulgaria.html


1 ДЕН – четвъртък. Отпътуване в посока 

Гърция – Атина – Пристанището Пиреа.

2 ДЕН – петък Качването на кораба започва от 

08:00 часа. 11: 30 ч Корабът отплава. Круиз по 

гръцките острови с Celestyal Olympia.

3 Дневно Преживяване  “Емблематично 

Егейско Море„ – Четири Гръцки Острова и 

Кушадасъ.

База на изхранване All Inclusive с 

нелимитирана консумация на местни и 

определени вносни алкохолни и 

безалкохолни напитки.

18:00 ч. Акустираме на остров  Миконос –

петък. Трансфер до града и свободно време. 

23:00 ч. Отплаваме и е време с чаша в ръка да 

се насладим на нощен Миконос от палубата.

3 ДЕН - Имате възможност да изберете между:

Кушадасъ – акустира в 07:30ч и в 13:00ч 

отплава. 

Самос – акустира в 05.00ч и в 15:30ч отлава

Остров Патмос  - 17.45 ч – акустира и в 

21:30ч отплава

Най-северният от гръцките Додеканезки

острови е остров Патмос.

4 ДЕН Остров Крит – 07:00ч акустира и в 

12:00 ч отплава. Най-големият и най-южният 

остров на Гърция. Остров Санторини - 16:30 

ч акустира и в 21:30 отплава. Остров 

Санторини, наричан за кратко Тира (Thira, от 

гръцкото Θήρα ) е най-голямата част от 

островен архипелаг, който носи същото име и 

е остатък от вулканичен кратер. 

5 ДЕН Атина – 07:00 ч акустира

Слизане от кораба, по желание и срещу 

допълнително заплащане Панорамна 

обиколка на столицата Атина с местен 

лицензиран екскурзовод. Свободно време. 

Отпътуване за България около 13 часа.

ИНФОРМАЦИЯ: Дете от 3 месеца до 2 

години заплаща само пристанищни 

такси плюс транспорт - 499 лева –

настанено с двама пълноплащащи 

възрастни.

Дете от 2 до 11.99 години настанено с 

двама пълноплащащи възрастни 

заплаща 649 лева.

Трети възрастен в каюта заплаща 899 

лева.
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КРУИЗ ЧЕТИРИ ГРЪЦКИ 

ОСТРОВА И КУШАДАСЪ
на база All Inclusive

с организиран транспорт

Дати: 03.05.2019, 06.09.2019, 04.09.2019

( това е датата на отплаване ) тръгването

от България е съответно 

02.05.2019, 05.09.2019, 03.10.2019

Тръгване от

ЦЕНА

за IA

вътреш

на

каюта

02.05.20

19 и

03.10.20

19

ЦЕНА за

IA

вътрешн

а каюта

05.09.201

9

ЦЕНА за

XA

външна

каюта

02.05.201

9 и

03.10.201

9

ЦЕНА

за IA

външна

каюта

05.09.20

19

София 990 лв 1480 лв 1119 лв 1680 лв

Пазарджик

и Пловдив 1020 лв 1210 лв 1149 лв 1710 лв

Стара

Загора 1040 лв 1230 лв 1169 лв 1730 лв

Сливен и

Ямбол 1050 лв 1240 лв 1179 лв 1740 лв

Карнобат и

Айтос 1055 лв 1245 лв 1184 лв 1745 лв

Бургас 1060 лв 1250 лв 1189 лв 1750 лв

Поморие и

Несебър 1070 лв 1260 лв 1199 лв 1760 лв

Варна и

Шумен 1090 лв 1280 лв 1219 лв 1780 лв

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

КРУИЗ
5дни / 4нощи

Име на Кораб Celestyal Olympia

Пристанище на отплаване – Пирея 

(Атина)



Пакетната цена включва:
Настаняване в избрания вид каюта;
База на изхранване на кораба All
Inclusive с нелимитирана консумация
на местни и определени вносни
алкохолни и безалкохолни напитки;
Екскурзия до Ефес – Турция
(организирана от корабната
компания) или Панорамна обиколка
на остров Самос. Шатъл бус от
пристанището при слизане на
Миконос; Медицинска застраховка;
Транспорт с лицензиран автобус от
Варна, Шумен, Айтос, Карнобат,
Поморие, Несебър, Бургас, Стара
Загора, Пловдив, Пазарджик, София,
Дупница, Благоевград до кораба и
обратно. Представител на
туроператора през цялото време на
вашето пътуване; Такса обслужване
на борда на кораба .

Пакетната цена не включва:
Допълнителни екскурзии при слизане
от кораба (организирани от
корабната компания или от
туроператора) – заявяват се по
желание и се доплащат
допълнително; Панорамна обиколка
на Атина с местен лицензиран
екскурзовод; Лични разходи;
Допълнителни услуги на кораба –
Спа процедури, хазарт и други;
Доплащане за единично
настаняване 440 лева – на запитване

.

Информация за кораба:
Celestyal Olympia - Животът на борда

на Celestyal Olympia (преди Loui Olympia)

е забавен, приятен и спокоен. Това е

вашето бягство към свят на спокойствие

и морски приключения в Егейско море.

На борда ще откриете основен

ресторант, 2 салона, 5 бара, кафе, зона

за деца, магазини, библиотека, салон за

красота, 2 басейна, хидромасажни вани,

фитнес и СПА център. Корабът е един от

най-големите във флотилията на Louis

Cruises и е преобзаведен през 2005
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КРУИЗ ЧЕТИРИ ГРЪЦКИ 

ОСТРОВА И КУШАДАСЪ

на база All Inclusive с  
организиран транспорт

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

КРУИЗ
5дни / 4нощи

Друга полезна информация :
Две отделни легла, които могат да
бъдат събрани като едно цяло. Душ,
климатик, телефон, телевизор, сейф,
сешоар. Компанията изисква
пасажерите да се качат на борда на
кораба не по-късно от 1 час преди
обявения час на отплаване. При
закъснение, компанията разглежда
пасажерите като "no show".Обичайно
чекирането за качване на борда започва
3 часа преди часа на отплаване за
круизите с продължителност над 7 дни,
и 2 часа преди отплаване за круизите с
продължителност 3-4 дни. На бюро
Регистрация се преминава през check-in
за проверка на билет и документи.
Пасажерите попълват няколко бланки и
формуляри с персонална информация,
необходима за безпрепятственото
преминаване на паспортните
формалности в различните пристанища
от маршрута. С оглед улесняване на
процедурите по качване/слизане в
отделните пристанища от маршрута,
екипажът може да задържи
международните паспорти на пътниците
на рецепция за периода на цялото
пътуване. В замяна на паспортите
пасажерите получават квитанция, срещу
която взимат паспортите си в края на
круиза. След проверката за всеки
пасажер изважда бордна карта, която
служи както за идентификационна карта
при качване и слизане от кораба, така и
за разплащателно средство на борда.
За тази цел на всеки пасажер се
открива бордна сметка, в която се
натрупват сумите за разходите,
направени на борда на кораба по време
на цялото пътуване. За някои дати на
отплаване маршрутът се изпълнява от
корабите CALYPSO и LOUIS CRISTAL.
Круизната компания може да промени
кораба по свое усмотрение, по всяко
време преди началото на круиза.



1 ДЕН 27.07.2019 Тръгване от София в

12:30ч с полет на Аерофлот. Кацане в

Москва в 15:35ч и продължение за Санкт

Петербург в 17:15ч. Кацане в 18:35ч,

посрещане, и настаняване в хотел „Москва”

4или"Азимут" 4* Нощувка.

2 ДЕН 28.07.2019 След закуска пан.

обиколка на града с екс. Ще получите обща

представа за града и паметници на

архитектурата - Зимния дворец, и др.

посещение на Петропавловската крепост,

построена от Петър І. След обяд посещение

с екс. на ансамбъла Дворцов площад и

Ермитажа .

3 ДЕН 29.07.2019 След закуска екс. до

Царско село – величествената лятна

резиденция на руските царе. Екатеринински

дворец. Обяд в ресторанта. Връщане в

Петербург, посещение на Исакиевския

събор. Вечерта руска кухня и фолклорна

програма - по желание. Нощувка.

4 ДЕН 30.07.2019 След закуска екскурзия в

Петерхоф – Разглеждане на Големия

Дворец - Тронната, Балната зала и др.,

посещение на „Нижний парк” – прекрасния

ансамбъл с фонтани, неслучайно определян

от специалисти за един от най-

хармоничните и стилни паркове в света.

Връщане в Петербург в късен следобяд.

Отпътуване за Москва със скоростния влак

„Sapsan” около 19:00 ч. Пристигане в Москва

около 23:00 ч. Посрещане и трансфер до

хотел „Измайлово Делта” /или подобен.

Нощувка.
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ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА 

СЪС СКОРОСТНИЯ ВЛАК 

SAPSAN

Дати: 27.07.2019 – 03.08.2019

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

РУСИЯ
8дни / 7нощи

Маршрут: София - Петербург - Москва -

София

5 ДЕН 31.07.2019 След закуска, пан. обиколка

на руската столица - Червеният площад с

мавзолея на Ленин, Александровската градина,

Московския университет; Държавната Дума;

Театралния площад; съвременния район -

Москва сити. Посещение на Катедралата

„Василий Блажени” и „Христос Спасител” –

най-голямата руска катедрала, символ на

възраждащата се християнска Русия. Фотостоп

на панорамната площадката на „Воробъевые

горы”, откъдето се открива великолепна гледка

към Москва. Разходка из Мемориалния

комплекс на жертвите от Втората Световна

война в парка Поклонна гора. Разходката

продължава по чаровните улички на Стария

Арбат. Свободно време. Следобед посещение

на Третяковската галерия и разглеждане на

нейната ценна колекция. Връщане в хотела и

нощувка.

6 ДЕН 01.08.2019 След закуска, свободен ден

- по желание екскурзия до Коломенское -

резиденция на великите московски, посещение

на двореца на Алексей Романов. Уникалният

арх. Ансамб е голяма художествена и

историческа ценност, поради което

Коломенское е списъка на ЮНЕСКО през 1994

г., наред с Московския Кремъл и Червения

площад. След обяд посещение на

архитектурен резерват Царицино – вел.

резиденция на руската импер. Екатерина II.

Свободно време. Връщане в хотела и нощувка.

7 ДЕН 02.08.2019 Закуска и отпътуване с

автобус за екскурзия в Кремъл. Пешеходна

екскурзия Ивановския площад, Цар Топ и Цар

Камбана; с посещение на Успенската,

Архангелската и Благовещенската църкви и

Дворцовия площад. Посещение на Оръжейна

палата. Връщане в хотела.

8 ДЕН 03.08.2019 Трансфер за летище и

отпътуване в 08:20ч директен полет на

Аерофлот за София. Кацане в България в

11:35 ч



Цената включва: Самолетен билет София

– Петербург – Москва - София с полет на

Аерофлот с чекиран багаж 23 кг, ръчен

багаж 10 кг; Летищни такси 305 лв.

30.10.2018 (цената подлежи на

препотвърждение при издаване на

самолетния билет); Трансфери и транспорт

с климатизиран туристически автобус; 3

нощувки със закуски на блок маса в хотел

"Москва" 4* / стаи Стандарт или „ Азимут” 4*/

стаи категория СМАРТ 1 обяд в ресторант в

Царско село; 4 нощувки + 3 закуски на блок

маса в хотел "Измайлово Делта "4* стаи

Стандарт; Панорамна обиколка на

Петербург с посещение на

Петропавловската крепост, Исакиевския

събор и храма Възкръсение Христово;

Екскурзии до Петерхоф и Царско село;

Посещение на Ермитаж; Билет за

скоростния влак „Sapsan” Петербург -

Москва (продължителност 4 ч); Панорамна

обиколка на Москва с посещение на

катедралата "Василий Блажени" и храма

"Христос Спасител"; Посещение на

Третяковската галерия; Пешеходна обиколка

на Кремъл с посещение на Архангелската,

Успенската и Благовещенската църкви и

Оръжейна палата”; Всички входни такси за

посещаваните обекти; Обработка на

документи за руска виза; Екскурзоводско

обслужване на български език; Водач от

България по време на пътуването;

Медицинска застраховка “Помощ при

пътуване в чужбина” с покритие 30 000 евро;

Слушалки по време на всички обиколки с

екскурзовод.

Цената не включва: Тур. руска виза -

120 лв за български граждани; Допл.за

единична стая – 350 лв; Екскурзия

«Нощен тур с корабче по Нева» (при

мин.15 човека) – 75 лв; Вечеря в

ресторант с руска кухня и фолклорна

програма с трансфер до ресторанта

(при мин. 15 човека) - 90 лв; Посещение

на балет в Петербург (информация при

запитването); Целодневна екскурзия до

Коломенское с посещение на двореца

на Алексей Романов и екскурзия до

Царицино (при мин. 15 човека) - 85 лв;

Допълнителни мероприятия се заявяват

в България и се заплащат на място!

Доплащане за медицинска застраховка

за лица от 70 до 80 г.: 25 лв.

Застраховка отмяна на пътуване и

прекъсване на пътуването по неотложни

независещи от клиента причини – по

желание; Разходи за лични нужди.
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ПЕТЕРБУРГ и МОСКВА 

СЪС СКОРОСТНИЯ ВЛАК 

SAPSAN

Цена на турист 

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен в 

двойна или 

тройна стая

Цена за 

единична 

стая

ориентир

овъчен 

час на 

отпътува

не

София 2449 2799 13:00ч 

Пазарджик 

и Пловдив 2479 2829

12:00ч -

Пазарджи

к      

11:00ч -

Пловдив

Стара 

Загора 2489 2839 10:00ч

Сливен и 

Ямбол 2499 2849 9:30ч 

Карнобат и 

Айтос 2509 2859

9:00ч 

Карнобат        

8:30 -

Айтос

Бургас 2519 2869 8:00ч 

Поморие и 

Несебър 2529 2879

7:30ч -

Поморие        

7:00ч -

Несебър

Варна и 

Шумен 2549 2899 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

РУСИЯ
8дни / 7нощи

Маршрут: София - Петербург - Москва -

София



1 ДЕН Тръгване от София в 12:30ч с полет
на Аерофлот. Кацане в Москва в 15:35ч и
продължение за Санкт Петербург в 18:20ч.
Кацане в 19:40ч, посрещане, трансфер и
настаняване в хотел „Москва” 4* или
„Азимут” 4* / Нощувка.
2 ДЕН След закуска започва панорамна
обиколка на града с екскурзовод. Ще
получите обща представа за града, ще
видите прочути паметници на архитектурата
- Зимния дворец, Марсово поле, и др., ще
посетите Исакиевския събор, храма
Възкресение Христово – един от
шедьоврите на рус. църковна архитектура.
Свободно време за обяд. Посещение на
Ермитаж – един от най-богатите музеи в
света с картини на Леонардо да Винчи,
Рубенс, Ван Гог и др. Връщане в хотела.
По желание вечеря в ресторант «Санкт
Петербург» с руска кухня и фолклорна
програма. Нощувка.
3 ДЕН След закуска екскурзия в Петерхоф –
извънградския дворец на Петър I, наречен
„Столицата на фонтаните” заради
поразително красивите си фонтани и
каскади, превъзхождащ по великолепие
много дворци, вкл. френския Версай.
Разглеждане на Големия Дворец с Тронната,
Балната зала и др., посещение на „Нижний
парк” – прекрасния ансамбъл с фонтани
Връщане в Петербург. Свободно време. По
желание се предлага нощен тур с корабче по
каналите на Петербург и река Нева - не
пропускайте възможността да присъствате
на единственото по рода си представление -
точно в полунощ започва вдигането на
мостовете над р.Нева. Нощувка.
4 ДЕН След закуска екскурзия до Царско
село – величествената лятна резиденция на
руските царе. Посещение на пищния
Екатерининския дворец с уник. Кехлибарена
стая и дворцовия парк, богато украсен с
мраморни статуи, павилиони и мостове.
След посещение на двореца и парка очаква
ни обяд в Царско село. Връщане в
Петербург, Трансфер до круизния кораб
„Принцеса Анастасия“. Регистрация,
паспортен/ визов контрол, качване на
борда. Настаняване в каюти А или В класа и
отплаване в 18:00 ч до Талин. Събиране на
групата, за да ви разкажем накратко как
протича живота на кораба и какво ще ви е
необходимо по време на круиза. По желание
вечеря на шведска маса в ресторанта на
кораба “Seven Seas” с голямо разнообразие
на блюда и неограничено количество на
червено, бяло вино и бира. Нощувка.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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ПЕТЕРБУРГ И КРУИЗ 

ТАЛИН – СТОКХОЛМ -

ХЕЛЗИНКИ

Дати: 09.08.19-16.08.2019; 23.08.19-308.2019

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

РУСИЯ
9дни / 8нощи

Маршрут: София - Петербург - Талин -

Стокхолм - Хелзинки - Петербург -

София

5 ДЕН/ Талин: Закуска на кораба.
Пристигане на пристанище в 09:00ч за
Талин. Пеш. обиколка с български гид в
средновековния Стар град на Талин,
напомнящ на приказките на Андерсен. Ще се
запознаете с Горния и Долния град, ще
видите най-голямата православна църква на
Естония – катедрала „Александър Невски".
Ще направите разходка по необичайни
улички, ще опитате местна бира и др.
Свободно време. В 18:30ч. отпътуване за
Стокхолм. Вечеря в ресторанта на кораба (
по желание). Свободно време за
разнообразна почивка на кораба: дискотека,
Казино «Paf», барове, AQUVA ZONA: СПА,
магазин Duty Free и др. Всяка вечер шоу -
програма на сцената в бар «Columbus»!
6 ДЕН/ Стокхолм Закуска на ферибота.
Пристигане в Стокхолм в 09:30 ч. Очаква ни
автобус само за наша група за обз. 3 часова
екскурзия (авт-пешеходна) . Сред забележ.
на шведската столица се откроява старата
част на града. Тя е особено живописна, с
павирани улички ,средновек. църкви и
дворци, а разх. из градските плавателни
канали е наистина приятен начин да
прекарате времето си. Сред най-старите
сгради се отличават романско-готическа
църква на рицарите Ридархолмен, датираща
от 13 век и Стокхолмският дворец от същият
период, който след пожар през 17 век е
обновен в бароков стил. Градът е център на
науката и изкуството . Тук е и Нобеловият
институт. Наред с всичко това Стокхолм
впечатлява и с многоб. изискани рест.с
красив дизайн, уютни с отлична кухня. В екс.
програма влиза посещение на най-уникалния
и най-известен музей на Швеция – музея -
кораб Васа. Vasa e шведски боен кораб,
построен през периода 1626-1628 за
тогавашния крал на Швеция Густав II Адолф.
Дългогодишният проект по реставрацията му
завършва през 1990 г., когато е изложен в
специално построен музей в Стокхолм. След
завършване на екс. ще може да обядвате и
да продължите самостоятелно ... Нашият гид
ще ви обясни: стигнете до терминала с
обществен транспорт, обм.валута и ще
отговори на вашите въпроси. Свободно
време. В 17:30 ч отпътуване с ферибот за
Хелзинки. Вечеря (по желание), свободно
време за развлечения на кораба, нощувка.



7 ДЕН Закуска. Пристигане в Хелзинки в
11:30ч . Очаква ни автобус само за наша
група за обзорна екс (автобусно-
пешеходна) с гид (3 ч) на Хелзинки с
разглеждане на Стария град, Сенатския
площад, лютеранската и ортодоксалната
катедрала, храма „Успение Богородично”,
паметника на руския цар Александър ІІ, и др.
Свободно време. Връщане на ферибота и
отплаване в 19:00ч за Петербург. Вечеря
(по желание) и нощувка.
8 ДЕН Закуска. Пристигане в Петербург в
09:00ч. Посрещане и трансфер до център а
на града за посещение на
Петропавловската крепост и Катедралата,
където са погребани руски царе от Петър І
до Александър ІІІ. През 1998 г. тук са
положени и останките на Николай ІІ и
неговото семейство. Настаняване в 14:00ч и
свободно време за почивка и обяд, самост.
разглеждане на града с възможност за
посещение на Руския музей, музея на
Фаберже в Шуваловския дворец или
квартира - музей на Пушкин. Нашият гид ще
Ви обясни как да стигнете до тези музеи с
обществен транспорт.
9 ДЕН Ранен трансфер за летище и
отпътуване в 05:10ч с полет на Aерофлот
през Москва за София. България в 11:30ч.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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Цена на турист 

Тръгване от

Цена на 

възрастен в 

двойна или 

тройна стая

ориентировъчен 

час на 

отпътуване

София 2449 лв 13:00ч 

Пазарджик 

и Пловдив 2479 лв

12:00ч -

Пазарджик      

11:00ч -

Пловдив

Стара 

Загора 2489 лв 10:00ч

Сливен и 

Ямбол 2499 лв 9:30ч 

Карнобат и 

Айтос 2509 лв

9:00ч Карнобат        

8:30 - Айтос

Бургас 2519 лв 8:00ч 

Поморие и 

Несебър 2529 лв

7:30ч - Поморие        

7:00ч - Несебър

Варна и 

Шумен 2549 лв 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

РУСИЯ
9дни / 8нощи

Цената не включва: Туристическа виза - 120
лв за български граждани; По желание е
възможно да се поръча вечеря на шведска
маса на круизния кораб "Princess Anastasia“.
Цена за една вечеря – 31 € за възрастен/ 16 €
за дете до 12 г, като вечерята включва
консумация на бира и вино без ограничение.
По време на круиза могат да бъдат поръчани
различен брой вечери. (Информация при
запитване); Екскурзия "Нощен тур с корабче
по Нева" (при мин. 15 човека) - 75 лв; Вечеря в
ресторант с типично руска кухня и фолклорна
програма с трансфер до ресторанта (при мин.
15 човека) - 90 лв; Посещение на балет
(информация при запитването); Допълнителни
мероприятия се заявяват в България и се
заплащат на място! Доплащане за медицинска
застраховка за лица от 70 до 80 г.: 25 лв.
Застраховка отмяна на пътуване и прекъсване
на пътуването по неотложни независещи от
клиента причини - по желание; Разходи за
лични нужди.

Цената включва: Самолетен билет София -
Петербург - София през Москва с полет на
Аерофлот с чекиран багаж 23 кг, ръчен
багаж 10 кг; Летищни такси 350 лв към
30.10.2018 (цената подлежи на
препотвърждаване при издаване на
самолетния билет); Трансфери и
транспорт с климатизиран туристически
автобус; 4 нощувки със закуски в
Петербург в хотел „Москва” 4* или
"Азимут" 4* /стаи; 1 обяд в ресторант в
Царско село; Eкскурзия до Петерхоф с
включено посещение на парка и Големия
дворец; Eкскурзия в Царско село с
посещение на Екатерининския дворец;
Панорамна обиколка на Петербург с
посещение на Петропавловската крепост,
Исакиевския събор и „Спас на крови”;
Посещение на Ермитаж и ансамбъла
Дворцов площад; 4 нощувки със закуски
на шведска маса на круизен кораб
"Принцеса Анастасия" в каюта категория
В2 или А2 (двойно настаняване); Обзорна,
автобусно – пеш. Екск-я на Хелзинки (3ч) с
български гид; Обзорна автобусна екс.на
Стокхолм (3ч) с български гид , посещение
на музея Васа с включена входна такса;
Пешеходна екскурзия на Талин ( 2ч) с
български гид; Всички вх. такси за
посещаваните обекти в Петербург;
Обработка на документи за руска виза;
Екскурзоводско обслужване на български
език; Гид от България по време на
пътуването; Мед. застраховка “Помощ при
пътуване в чужбина” с покритие 30 000
евро; Слушалки по време на всички
обиколки с екскурзовод в Петербург.



1 ДЕН Вторник: София – Лисабон.
Среща на Летище София, Терминал 1
за директен полет до Лисабон с
авиокомпания Wizz Air. Кацане на
летището в Лисабон. Обозрен тур на
Лисабон с лицензиран екскрузовод.
Настаняване в хотел Vip Berna 3* или
подобен. Нощувка.
2 ДЕН Сряда: Лисабон – Порто. Закуска.
Свободно време или допълнителна
целодневна екскурзия до Порто.
Прибиране в хотела. Нощувка.
3 ДЕН Четвъртък: Лисабон – Синтра –
Кабо да Рока. Закуска. Свободно време
или допълнителна целодневна
екскурзия до Синтра, Кабо да Рока и
Кашкаиш. Прибиране в хотела.
Нощувка.
4 ДЕН Петък: Лисабон – Обидуш –
Фатима – Назаре. Закуска. Свободно
време или допълнителна целодневна
екскурзия до Обидуш, Фатима и Назаре.
Прибиране в хотела. Нощувка.
5 ДЕН Събота: Закуска. Освобождаване
на хотела. Свободно време. Трасфер до
летището за директен полет Лисабон-
София с авиокомпания Wizz Air.
Продължителност на трансфер – около
10 минути в посока.

Цената включва: трансфер до София;
Сам. билет София – Лисабон – София с
редовен полет на Wizz Air; Лет. Такси.
Транс. летище – хотел – летище;
Регистриран багаж 10 кг с размери до
60x40x30 cm. 4 нощувки със закуски в
хотел Vip Berna 3* или подобен;
Туристическа обиколка на Лисабон с
лицензиран местен гид; Медицинска
застраховка “Асистънс“ с покритие 10 000
евро; Представител на туроператора с
бълг. език за целия престой.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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ЛИСАБОН – ГРАД НА 

КОНТРАСТИТЕ

Дати: 27.08-31.08.2019; 03-07.09.2019;

17-21.09.2019

Цена на турист 

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен

в двойна

или 

тройна

стая

Цена за 

единична 

стая

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с един 

родител

ориентир

овъчен 

час на 

отпътуван

е

София
1067 1187 1013,65 13:00ч 

Пазарджик 

и Пловдив

1097 1217 1042,15

12:00ч -

Пазарджи

к      

11:00ч -

Пловдив

Стара 

Загора 1107 1227 1051,65 10:00ч

Сливен и 

Ямбол 1117 1237 1061,15 9:30ч 

Карнобат и 

Айтос

1127 1247 1070,65

9:00ч 

Карнобат        

8:30 -

Айтос

Бургас 1137 1257 1080,15 8:00ч 

Поморие и 

Несебър

1147 1267 1089,65

7:30ч -

Поморие        

7:00ч -

Несебър

Варна и 

Шумен 1167 1287 1108,65 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ПОРТУГАЛИЯ
5дни / 4нощи

Маршрут: полет от София

Цената не включва: Допъл.мероприятия;
Други разходи за мероприятия,
посещавани по желание. Такса гориво и
вредни емисии – обявява се 21 дни преди
полета, цените са калкулирани с
параметри 450$/ тон и 1 евро = 1.15
долара; Общинска такса - заплаща се на
рецепция от всеки клиент при налична
такава;



1 ДЕН Събиране на летище София за

полет до Виена. Кацане във Виена.

Трансфер до хотела. Продължителност

на трансфер – около 30 минути.

Настаняване. Свободно време –

необходимо е ползване на градски

транспорт. Нощувка.

2 ДЕН Закуска. Панорамна обиколка на

Виена с местен екскурзовод.

Възможност за допълнителни екскурзии:

Полудневна екскурзия - посещение на

Императорската съкровищница в Хофбург

с местен екскурзовод на български език,

където се съхраняват най-значимите и

богати колекции от светски и религиозни

съкровища. Нощувка.

3 ДЕН Закуска. Свободно време. Нощувка.

Възможност за допълнителни екскурзии:

Полудневна екскурзия „Виенската гора и

Баден” с местен екскурзовод – посещение

на красивата южна част на Виенската

гора, минавайки през романтичната

долина Хеленентал, с посещение на

абатството "Светият кръст"

Полудневна екскурзия - посещение на

Императорските апартаменти и музея на

Сиси в двореца "Хофбург"с местен

екскурзовод на български език.

4 ДЕН Закуска. Напускане на хотела.

Свободно време. Полудневна екскурзия

до двореца Шьонбрун с включен вход.

Трансфер до летището. Продължителност

на трансфер – около 30 минути. Полет за

София. Кацане в София.

Цената включва: Самолетен билет
София – Виена – София с авиокомпания
България Еър;Трансфер Бургас – София –
Бургас; Летищни такси; Съответния брой
нощувки със закуска в избрания хотел
във Виена; Обзорен тур на Виена с
професионален екскурзовод на бълг. език;
Трансфер летище – хотел – хотел;
Медицинска застраховка с покритие 10
000 евро; Водач от България.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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УИКЕНД ВЪВ ВИЕНА

Дати04.04 – 07.04; 26.04 – 29.04; 03.05 – 06.05; 
23.05 – 26.05; 05.09 – 08.09; 26.09 – 29.09
24.10 – 27.10

Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 810 1050 769,5 13:00ч 

Пазарджи

к и 

Пловдив 840 1080 798

12:00ч -

Пазарджи

к      

11:00ч -

Пловдив

Стара 

Загора 850 1090 807,5 10:00ч

Сливен и 

Ямбол 860 1100 817 9:30ч 

Карнобат 

и Айтос 870 1110 826,5

9:00ч 

Карнобат        

8:30 -

Айтос

Бургас 880 1120 836 8:00ч 

Поморие 

и Несебър 890 1130 845,5

7:30ч -

Поморие        

7:00ч -

Несебър

Варна и 

Шумен 910 1150 864,5 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

АВСТРИЯ
4 дни / 3 нощи

Маршрут: полет от София

Цената не включва: Екс.до Виенската гора и
Баден – 90 лв. за възрастен / 45 лв. за дете;
Посещение на Императорските
апартаменти и музея на Сиси в двореца
“Хофбург” с местен гид на бъл. език (с
включена входна такса) на турист – 60 лв. за
възрастен / 30 лв. за дете; Посещение
на Императорската съкровищница с местен
гид (с вклю.входна такса заСъкровищницата) –

45 лв. за възрастен / 23 лв. за дете;
Полудневна екс. до двореца Шьонбрун с
вклю. входна такса – 75 лв. за възрастен / 38
лв. за дете;



1 ДЕН Събиране на летище София за

полет до Виена. Кацане във Виена.

Трансфер до хотела. Продължителност

на трансфер – около 30 минути.

Настаняване. Свободно време –

необходимо е ползване на градски

транспорт. Нощувка.

2 ДЕН Закуска. Панорамна обиколка на

Виена с местен екскурзовод.

Възможност за допълнителни екскурзии:

Полудневна екскурзия - посещение на

Императорската съкровищница в Хофбург

с местен екскурзовод на български език,

където се съхраняват най-значимите и

богати колекции от светски и религиозни

съкровища. Нощувка.

3 ДЕН Закуска. Свободно време. Нощувка.

Възможност за допълнителни екскурзии:

Полудневна екскурзия „Виенската гора и

Баден” с местен екскурзовод – посещение

на красивата южна част на Виенската

гора, минавайки през романтичната

долина Хеленентал, с посещение на

абатството "Светият кръст"

Полудневна екскурзия - посещение на

Императорските апартаменти и музея на

Сиси в двореца "Хофбург"с местен

екскурзовод на български език.

4 ДЕН Закуска. Напускане на хотела.

Свободно време. Полудневна екскурзия

до двореца Шьонбрун с включен вход.

Трансфер до летището. Продължителност

на трансфер – около 30 минути. Полет за

София. Кацане в София.

Цената включва: Самолетен билет
София – Виена – София с авиокомпания
България Еър;Трансфер Бургас – София –
Бургас; Летищни такси; Съответния брой
нощувки със закуска в избрания хотел
във Виена; Обзорен тур на Виена с
професионален екскурзовод на бълг. език;
Трансфер летище – хотел – хотел;
Медицинска застраховка с покритие 10
000 евро; Водач от България.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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УИКЕНД ВЪВ ВИЕНА

Дати04.04 – 07.04; 26.04 – 29.04; 03.05 – 06.05; 
23.05 – 26.05; 05.09 – 08.09; 26.09 – 29.09
24.10 – 27.10

Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 810 1050 769,5 13:00ч 

Пазарджи

к и 

Пловдив 840 1080 798

12:00ч -

Пазарджи

к      

11:00ч -

Пловдив

Стара 

Загора 850 1090 807,5 10:00ч

Сливен и 

Ямбол 860 1100 817 9:30ч 

Карнобат 

и Айтос 870 1110 826,5

9:00ч 

Карнобат        

8:30 -

Айтос

Бургас 880 1120 836 8:00ч 

Поморие 

и Несебър 890 1130 845,5

7:30ч -

Поморие        

7:00ч -

Несебър

Варна и 

Шумен 910 1150 864,5 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

АВСТРИЯ
4 дни / 3 нощи

Маршрут: полет от София

Цената не включва: Екс.до Виенската гора и
Баден – 90 лв. за възрастен / 45 лв. за дете;
Посещение на Императорските
апартаменти и музея на Сиси в двореца
“Хофбург” с местен гид на бъл. език (с
включена входна такса) на турист – 60 лв. за
възрастен / 30 лв. за дете; Посещение
на Императорската съкровищница с местен
гид (с вклю.входна такса заСъкровищницата) –

45 лв. за възрастен / 23 лв. за дете;
Полудневна екс. до двореца Шьонбрун с
вклю. входна такса – 75 лв. за възрастен / 38
лв. за дете;



1 ДЕН събота: Бургас – София - Барселона

Директен полет от София за Барселона.

Посрещане и трансфер до хотела. Настаняване в

околностите на Барселона. Свободно време.

Посещение на светлинно шоу „Вълшебните

фонтани” – една феерия от цветове, светлини,

музика и водни пръски. Връщане в хотела.

Нощувка.

2 ДЕН неделя: Барселона - Сарагоса -

Мадрид Закуска. Тричасова пан. обиколка на

Барселона, по време на която ще видим

Готическия квартал, ще посетим

хълма "Монджуик" с впечатляваща гледка към

града и пристанището, както и шедьовъра на

Гауди – Саграда Фамилия. Следобед отпътуване

за Сарагоса - исп. бижу на брега на река Ербо.

Пеш. разходка в центъра на града. Оживен град с

интересен нощен живот, разнообразни музеи и

добра храна. Повечето забел. се намират в

Старя град. Една от най-известните е базиликата

Нуестра Сеньора дел Пилар. Продължаваме за

Мадрид. Настаняване, вечеря и нощувка.

3 ДЕН понеделник: Мадрид. Закуска. Пан.

обиколка на Мадрид. Столицата на Испания е

разположена в самото сърце на Иберийския

полуостров, в центъра на Кастилия.

Космополитен град с над три мил. жители. Тур.

обиколка, в която са включени едни от най-

известните арх. паметници на града. Кралският

дворец /Palacio Real/ е една от най-внушителните

дворцови постройки в Европа. Площад “Ориенте”

и площад „Испания” с монумента на Мигел де

Сервантес и статуята на Дон Кихот и Санчо

Панса. Известния булевард „Гран Вия”. Световно

известната галерия Прадо, съхранила

шедьоврите на Ел Греко, Гоя и Веласкес.

Площад Пуерта дел Сол където се счита, че е

географски центъра на страната. Тук се издига и

най-известния символ на Мадрид – Мечето с

ягодовото дърво. На „Пласа Майор” ще имате

възможност да вкусите от испанската кухня:.

Свободно време. Вечеря и нощувка.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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КЛАСИЧЕСКА ИСПАНИЯ Дати: 20 – 25. 05.2019, 09 14.09.2019,

07 – 12.10.2019

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ИСПАНИЯ
8 дни / 7нощи

Маршрут: Барселона - Сарагоса -

Мадрид -Толедо – Консуегре - Севиля –

Гранада – Валенсия – Аликанте – Реус –

Барселона

4 ДЕН вторник: Мадрид – Толедо – Консуегре
– Севиля. Закуска. Отпътуване за Толедо –
старата столица на Испания. Разп. на река Тахо
градът е бил столица на Испания в периода на
готическата епоха до 1560 година. Този факт
обяснява впечатляващата му средновековна арх.
Хармония от християнски, мавърски и еврейски
традиции. Разглеждане на Катедралата на
Толедо и др. „Погребението на Граф Оргас“.
Разхождайки се по тесните, криволичещи улички
на старата част на Толедо, неусетно се
пренасяме в епохата на Средновековието.
Портите, замъците и мостовете на града са
запазили своя старинен вид, когато Толедо е бил
един от най–значимите градове в Европа.
Отпътуване за Севиля. По пътя спирка в
Консуегре - мелници на Дон Кихот. Настаняване.
Свободно време, вечеря и нощувка
5 ДЕН сряда: Севиля – Гранада
Закуска. Посещение на еврейския квартал и
района на Санта Круз, известни със своите тесни
павирани улички, бели къщи с прекрасни
вътрешни дворове, потънали в зеленина градини
и оживени кафенета; посещение на катедралата
на Севиля – построена след периода на
Реконкистата на мястото на джамия, от която
днес се е запазило само минарето – известната
кула Хиралда, превърнала се в символ на града.
Заминаване за Гранада. Настаняване в хотела.
Вечерта възможност за посещение на фламенко
шоу (срещу допълнително заплащане). Нощувка.
6 ДЕН четвъртък: Гранада – Валенсия
Закуска. Посещение на двореца Алхамбра
лятната резиденция на кралете на Гранада и
градините на Хенералифе – мавритански
паметник на архитектурата от 13-15-ти в. „Само
колко легенди и предания, истинни и измислени,
колко песни и балади, на арабски и на испански,
за любовта, за войната и за рицарството, са
свързани с тази величествена ориенталска
крепост!“ (УОШИНГТЪН ЪРВИНГ). Наблюдавайки
двореца, човек сякаш вижда малка част от
Арабската или Персийската държава, пренесена
в южна Европа. Цитаделата, или градската
крепост, дължи неповторимата си красота на
маврите, които господствали в Испания в
продължение на няколко века. Отпътуване за
Валенсия. Настаняване в хотела, свободно
време, вечеря и нощувка.



7 ДЕН петък: Валенсия - Аликанте - Валенсия -

Реус – Барселона; Закуска. Отпътуване за 

Барселона. По пътя посещение на Валенсия -

столица на едноименната автономна област и 

провинция Валенсия. Той е третият по големина 

град в Испания, след Мадрид и Барселона. 

Въпреки че е един от големите градове на 

Испания, Валенсия може да бъде определена 

като едно от скритите съкровища на страната. 

Това е град с много лица, в който силно 

впечатление прави контрастът между готическата 

архитектура и сградите в стария рибарски 

квартал Ел Кабанял (El Cabanyal). Разглеждане 

на историческия център на града. Продължаваме 

за Реус, родното място на Антонио Гауди. 

Разглеждане на централния площад Пласа дел 

Меркадал, дворец Навас. Възможтност за 

дегустация на прочутия вермут Реус. Пристигане 

вечерта в Барселона, настаняване в хотела и 

нощувка.

8 ДЕН събота: Барселона – София

Закуска. Трансфер до летището за полет до 

България. Кацане на летище София. Трансфер 

до Бургас.

Цената включва: Самолетен билет с

летищни такси София - Барселона - София

трансфери летище – хотел – летище;

трансфер Бургас – София - Бургас

7 нощувки със закуски в хотели 3*/4* по

програмата (2 в Барселона, 2 в Мадрид, 1 в

Севиля, 1 в Гранада,1 в Аликанте); Транспорт

с туристически автобус по програмата;

Обзорни екскурзии на Барселона, Мадрид,

Севиля; Входна такса за двореца Алхамбра и

градините. Eкскурзоводско обслужване;

Мед. застраховка "Помощ при пътуване"

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ
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КЛАСИЧЕСКА ИСПАНИЯ

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен 

в двойна 

или 

тройна 

стая

Цена за 

единична 

стая

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с един 

родител

ориентир

овъчен 

час на 

отпътуван

е

София 1420 1630 1349 13:00ч 

Пазарджи

к и 

Пловдив 1450 1660 1377,5

12:00ч -

Пазарджи

к      

11:00ч -

Пловдив

Стара 

Загора 1460 1670 1387 10:00ч

Сливен и 

Ямбол 1470 1680 1396,5 9:30ч 

Карнобат 

и Айтос 1480 1690 1406

9:00ч 

Карнобат        

8:30 -

Айтос

Бургас 1490 1700 1415,5 8:00ч 

Поморие 

и Несебър 1500 1710 1425

7:30ч -

Поморие        

7:00ч -

Несебър

Варна и 

Шумен 1520 1730 1444 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ИСПАНИЯ
8 дни / 7нощи

Цената не включва: Застраховка отмяна на

пътуване и прекъсване на пътуването по

неотложни, независещи от клиента причини -

по желание и при записване. Градски такси -

във всички хотели на Барселона е

необходимо да се заплащат: 0,75 евро на

човек на нощ в хотели 3*; 1,25 евро на човек

на нощ в хотели 4*. Тази такса е

задължителна (независимо дали клиентът се

настанява с ваучер) и се заплаща на място на

рецепцията на хотела. Бакшиш за шофьора

(2 EUR на турист на ден - заплаща се

задължително на място) Входни такси за

всички обекти, които се посещават

Допълнителни: Зоологическата градина

(21,40 EUR, за деца - 12,95 EUR), Аквариума

(20 EUR, за деца - 15 EUR), стадиона "Камп

Ноу" (26 EUR, за деца - 20 EUR),"Саграда

Фамилия" (17 EUR, за деца до 11 г. -

безплатно), музея "Прадо" (15 EUR, за деца

до 18 г. - безплатно), Кралския дворец (11

EUR, за деца до 16 г. - 6 EUR) Катедралата

(12,50 EUR) и църквата "Санто Томе" (2,80

EUR) в Толедо

ВАЖНО! Представлението на «Вълшебни 

фонтани» е безплатно и в случай на затваряне 

на фонтаните за профилактика не може да 

бъде компенсирано.

• В случай на невъзможност за посещение на 

двореца Алхамбра по независещи причини, 

фирмата - партньор ще организира посещение 

на Алкасар в Севиля!



1 ДЕН: Отпътуване за Рим с директен
полет. Кацане на летището в Рим и
трансфер до центъра на града. Панорамна
обиколка на Рим (включена в цената):
Арката на Константин, Колизеума - запазил
спомена за една величествена империя,
хълмът Капитолия със статуята на Марк
Аврелий, Авентинския хълм, площад
Венеция, Колоната на Траян, замъка на
Ангела, площад „Св. Петър“ и др.
Настаняване. Свободно време. Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Свободно време или
екскурзия по желание: Екскурзия до град-
държава Ватикана - посещение на
Ватикански музеи със Сикстинската капела,
където едни от най-известните художници са
вложили своя талант за величието на
Ватикана. Обиколката продължава с
посещение на базиликата „Св. Петър“, най-
големият християнски храм в света.
Площадите на Рим - пешеходна разходка
до площад Испания, църквата “Санта
Тринита дей Монти”, Фонтана “Ди Треви” –
най-известният и най-красивият в цяла
Италия, Пантеона, площад “Навона”.
Необходимо е ползване на градски
транспорт. Свободно време. Нощувка.
3 ДЕН: Закуска. Свободно време или
екскурзии по желание: Колизеум и Римски
форум (полудневна екскурзия) - ще видите
най-емблематични исторически паметници
на Рим. Закуска. Свободно време или
екскурзии по желание: Екскурзия до Тиволи
(полудневна екскурзия) - отпътуване за град
Тиволи. Посещение на средновековната
Вила d'Este, включена в списъка на
ЮНЕСКО за световното културно
наследство. Свободно време. Нощувка.
ДЕН 4 Закуска. Освобождаване на хотела.
Трансфер до летището. Продължителност
на трансфера – около 1 час. Директен полет
от Рим за София.

Цената включва: Самолетен билет София –
Рим – София, с авиокомпания Bulgaria air;
Летищни такси; Трансфер – Бургас – София –
Бургас; Ръчен багаж до 10 кг с макс. размери
55x40x20; Нощувки според избраната дата, със
закуски в хотел от веригата B&B 3*;
Панорамна обиколка на Рим, с екскурзовод на
български език; Трансфер летище – хотел –
летище; Медицинска застраховка „Помощ в
Чужбина“с покритие 10 000 евро. Представител
на агенцията по време на пътуването.
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УИКЕНДИ В РИМ

Цена на турист 

Тръгване 
от

Цена на 
възрастен
в двойна

или 
тройна

стая

Цена за 
единична 

стая

Цена на 
дете до 

12г. 
настанено

с един 
родител

ориентир
овъчен 
час на 

отпътуван
е

София 829 1009 787,55 13:00ч 

Пазарджи
к и 

Пловдив 859 1039 816,05

12:00ч -
Пазарджи

к      
11:00ч -

Пловдив

Стара 
Загора 869 1049 825,55 10:00ч

Сливен и 
Ямбол 879 1059 835,05 9:30ч 

Карнобат 
и Айтос 889 1069 844,55

9:00ч 
Карнобат        

8:30 -
Айтос

Бургас 899 1079 854,05 8:00ч 

Поморие 
и Несебър 909 1089 863,55

7:30ч -
Поморие        

7:00ч -
Несебър

Варна и 
Шумен 929 1109 882,55 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ИТАЛИЯ
4 дни / 3нощи

Маршрут: София – Рим – Тиволи -

София

Цената не включва: Посещение на град-
държава Ватикана. Ватикански музеи със
Сикстинската капела и базиликата „Св.
Петър“ – 85 лв. за възрастен /42 лв. за дете;
Римски площади – Пеш. обиколка с гид на
български език – 35 лв. за възрастен /18 лв. за
дете; Полудневна екс. до Тиволи – една от
най-красивите средновековни папски вили:
Вила Д‘Есте – 85 лв. за възрастен /42 лв. за
дете; Колизеум и Римски форуми – 60 лв.
възрастен /30 лв. дете; Градски транспорт в
Рим (1,5 евро за еднопосочен билет);
Разходи от личен характер;

Дати: 05.04 – 08.04.2019; 26.04 – 29.04.2019; 

03.05 – 06.05;06.09 – 09.09.2019 ;20.09 -

23.09.2019; 18.10 - 21.10.2019



1 Ден: Излитане от летище София.
Трансфер до хотела. При възможност
ранно настаняване. От 10.00 ч.
панорамна пешеходна обиколка на Рим
с местен екскурзовод - Площада на
републиката - църквата Санта Мария
дели Анджели и Термите на
Диоклециан; Президентството, хълма
Куиринале; фонтана Ди Треви, където
ще имате кратка кафе пауза;
търговската улица Via del Corso с
колоната на Марк Аврелий; Пантеонът -
Храмът на всички Богове; пиаца
Венеция с монумента посветен на
Виторио Емануеле; колоната на Траян;
Римския форум и Колизеума - отвън.
Свободно време. Нощувка.
2 Ден: Закуска. Свободно време или по
желание посещение на Ватикана и
Ватиканските музеи с професионален
местен екскурзовод, посещение на
базиликата "Свети Петър", завършена
през 1626 г., където може да се видите
една от най-емблематичните творби на
Микеланджело "Пиета". Свободно
време. Нощувка.

3 Ден: Закуска. Свободен ден за
самостоятелно разглеждане на Рим или
по желание екскурзия до Тиволи с
екскурзовод. Посещение на Вилата на
Император Адриан от 2в. и Вила Десте,
които са под закрилата на ЮНЕСКО.
Връщане в хотела. Нощувка.
4 Ден: Закуска. Ранен трансфер до
летище Чампино, Излитане за София.

Цената включва: Двупосочен самолетен
билет София – Рим – София на АК Райън
Еър с включени летищни такси и ръчна
чанта с размери 40/20/25 см.; 3 нощувки
със закуски в хотел 3* в Рим; панорамна
обиколка на Рим с местен екскурзовод на
български език, водач от България.
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РИМ, ВАТИКАНА И 

ТИВОЛИ

Цена на турист 

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен 

в двойна 

или 

тройна 

стая

Цена за 

единична 

стая

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с един 

родител

ориентир

овъчен 

час на 

отпътуван

е

София 389 479 369,55 13:00ч 

Пазарджи

к и 

Пловдив 419 509 398,05

12:00ч -

Пазарджи

к      

11:00ч -

Пловдив

Стара 

Загора 429 519 407,55 10:00ч

Сливен и 

Ямбол 439 529 417,05 9:30ч 

Карнобат 

и Айтос 449 539 426,55

9:00ч 

Карнобат        

8:30 -

Айтос

Бургас 459 549 436,05 8:00ч 

Поморие 

и Несебър 469 559 445,55

7:30ч -

Поморие        

7:00ч -

Несебър

Варна и 

Шумен 489 579 464,55 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ИТАЛИЯ
4 дни / 3нощи

Маршрут: с полет от София

Цената не включва: Трансфер летище -
хотел - летище – 25 евро; Ползване на
град. транспорт тур. такса платима лично
от всеки на рецепцията на хотела – 4 евро
на; Настаняване в единична стая – 120
лева; Разходи от личен характер;
Слушалки по време на обиколката - 1.5
евро на човек. По желание доплащане за
по голям багаж; Медицинска застраховка с
асистанс и покритие 2000 евро.

ДАТА: 17, 20, 31.01.2019; 

10, 14, 18, 28.02.2019; 1, 7, 18, 

28.03.2019;  02.04.2019; 03,10, 14, 17, 21, 

28.05.2019



1 ДЕН: Събиране на летище София за
полет до Виена. Трансфер до хотела.
Настаняване. Свободно време –
необходимо е ползване на градски
транспорт. Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Панорамна обиколка
на Виена с местен екскурзовод. По
желание: Полудневна гид – посещение
на Императорската съкровищница в
Хофбург с местен гид на български
език, където се съхраняват най-
значимите и богати колекции от светски
и религиозни съкровища. Нощувка.
3 ДЕН: Закуска. Свободно време.
Нощувка. По желание: Полудневна
екскурзия „Виенската гора и Баден” с
местен гид – посещение на красивата
южна част на Виенската гора, минавайки
през романтичната долина Хеленентал,
с посещение на абатството "Светият
кръст" и Полудневна екс. - посещение на
Императорските апартаменти и музея
на Сиси в двореца "Хофбург“ с
местен екскурзовод на български език.
4 ДЕН: Закуска. Напускане на хотела.
Свободно време. Полудневна екс. до
двореца Шьонбрун с включен вход.
Трансфер до летището. Полет за
София. Кацане в София.

Цената включва: трансфер от/до София;
Сам. билет София – Виена – София с авио

компания България Еър; Летищни такси; 4

нощувки със закуска в избрания хотел във

Виена; Обзорен тур на Виена с професионален

гид на бъл. език; Трансфер летище – хотел –

хотел; Мед. застраховка с покритие 10 000

евро; Водач от България.
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УИКЕНД ВЪВ ВИЕНА

Цена на турист 

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен 

в двойна 

или 

тройна 

стая

Цена за 

единична 

стая

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с един 

родител

ориентир

овъчен 

час на 

отпътуван

е

София
690 780 655,5 13:00ч 

Пазарджик 

и Пловдив

720 810 684

12:00ч -

Пазарджи

к      

11:00ч -

Пловдив

Стара 

Загора
730 820 693,5 10:00ч

Сливен и 

Ямбол
740 830 703 9:30ч 

Карнобат и 

Айтос

750 840 712,5

9:00ч 

Карнобат        

8:30 -

Айтос

Бургас
760 850 722 8:00ч 

Поморие и 

Несебър

770 860 731,5

7:30ч -

Поморие        

7:00ч -

Несебър

Варна и 

Шумен
790 880 750,5 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

АВСТРИЯ
4 дни / 3нощи

Маршрут: Редовни полети на България 

Еар от София

Цената не включва: такси, плащания и
други допъл. разходи, които не могат да
се изчислят в разумна степен преди
сключването на дог. и може да се наложи
да бъдат заплатени от пътуващия като
напр. туристически такси, градски такси,
такси за кацане, 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.

ДАТА: 04-07.04.2019; 26-29.04.2019; 03-

06.05.2019; 23-26.05.2019; 20-23.06.2019; 18-

21.07.2019; 05-08.09.2019; 26-29.09.2019; 24-

27.10.2019; 05-08.122019; 12-15.12.2019; 19-

22.12.2019



1 ДЕН: Събиране на летище София за
полет до Прага два часа преди полета.
Кацане в Прага около 11:20 ч. Обзорна
обиколка на Прага с гид на български.
Трансфер до хотела. Настаняване.
Свободно време или Вечеря на
корабче по река Вълтава. Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Свободно време или по
желание: Полудневна екскурзия до
град Кутна Хора и Седлец с гид на
български език или Полудневна екс. до
замъкът Карлщейн с включена входна
такса. Прибиране в хотела. Нощувка.
3 ДЕН: Закуска. Свободно време или
възможност за допълнителни екс. по
желание: Допълнителна целодневна
екс. до Дрезден с гид на български
език. Вечеря в ресторант с традиц.
чешка музика и танци – срещу допъл.
заплащане по желание. Нощувка.
4 ДЕН: Закуска. Свободно време или
възможност за допълнителна екс. по
желание: Разходка с корабче по
Вълтава с екс. на български език.
Напускане на хотела. Трансфер до
летището за полет Прага – София с
директен полет на Авиокомпания
България Ер.

Цената включва: трансфер от/до София;
Самолетен билет София –Прага – София с

авиокомпания България Еър; Летищни такси; 3

нощувки със закуска в избрания хотел в Прага;

Обзорен тур на Прага с професионален

екскурзовод на български език; Трансфер

летище – хотел – хотел; Медицинска

застраховка с покритие 10 000 евро; Водач от

България.
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УИКЕНД ВЪВ ВИЕНА

Цена на турист 

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен 

в двойна 

или 

тройна 

стая

Цена за 

единична 

стая

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с един 

родител

ориентир

овъчен 

час на 

отпътуван

е

София 620 710 589 13:00ч 

Пазарджик 

и Пловдив

650 740 617,5

12:00ч -

Пазарджи

к      

11:00ч -

Пловдив

Стара 

Загора 660 750 627 10:00ч

Сливен и 

Ямбол 670 760 636,5 9:30ч 

Карнобат и 

Айтос

680 770 646

9:00ч 

Карнобат        

8:30 -

Айтос

Бургас 690 780 655,5 8:00ч 

Поморие и 

Несебър

700 790 665

7:30ч -

Поморие        

7:00ч -

Несебър

Варна и 

Шумен 720 810 684 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

АВСТРИЯ
4 дни / 3нощи

Маршрут: Редовни полети на България 
Еар от София

Цената не включва: 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, 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.

ДАТА: 04-07.04.2019; 26-29.04.2019;

03-06.05.2019;  23-26.05.2019 ; 20-23.06.2019; 

18-21.07.2019 ; 05-08.09.2019;  26-29.09.2019; 

24-27.10.2019;  05-08.122019; 12-15.12.2019; 

19-22.12.2019



1 ДЕН: Среща на Летище София. Директен
полет с авиокомпания Wizz Air София –
Бове/Париж. Трансфер. Обзорен тур на
Париж с автобус и спиране на някои от
основните забележ. на фр. столица, включен
в цената. Настаняване в хотела. Следобяд
– свободно време. Нощувка.
2 ДЕН: Закуска. Свободно време или
екскурзии по желание: Сутринта –
Пешеходна екс. – Триумфалната Арка,
разходка по Шанз Елизе, Площад Конкорд,
Мадлената, площада Vendôme, градината
Тюйлери, посещение на музея на
парфюмите, където ще научите интересни
истории за парфюмите, както и имате
възможност да закупите. Следобяд –
Посещение на музея Лувър с гид на
бъл.език. Привечер Вашият водач, ще Ви
заведе за самостоятелно посещение на
Айфеловата кула. Връщане към хотела
самостоятелно. Нощувка.
3 ДЕН: Закуска. Свободно време или екс. по
желание: Посещение на Двореца Версай с
гид на български език. След обяд свободно
време. Нощувка.
4 ДЕН:Закуска. Свободно време или екс. по
желание: След обяд – Латинския квартал,
Катедралата „Парижката Света Богородица“,
остров Сите и разходка с корабче по река
Сена. Нощувка.
5 ДЕН: Закуска. Освобождаване на хотела.
Свободно време :или екс. По желание:
Пешеходна екск. Монмартър и Катедралата
Сакре Кьор. След обяд Трансфер до Бове за
директен полет Бове- София с авио -
компания Wizz Air в 16:20 ч. Полетът каца в
София, Терминал 1 в 20:05 ч.

Цената включва: трансфер от /до София 

Сам. билет София – Париж/Бове – София с 

директен полет на авиокомпания Wizz Air; 

Летищни такси; Ръчен багаж 10 кг; 4 нощувки 

на база закускa в избрания хотел; Трансфер 

летище – хотел – летище; Обз. обиколка на 

Париж с местен лицензиран гид на бъл. език; 

Медицинска застраховка “Асистънс“ с покритие 

10 000 евро в ДЗИ; Представител от България 

по време на пътуването.
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РОМАНТИКАТА НА  

ПАРИЖ

Цена на турист 

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен 

в двойна 

или 

тройна 

стая

Цена за 

единична 

стая

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с един 

родител

ориентир

овъчен 

час на 

отпътуван

е

София 933 1053 886,35 13:00ч 

Пазарджик 

и Пловдив

963 1083 914,85

12:00ч -

Пазарджи

к      

11:00ч -

Пловдив

Стара 

Загора 973 1093 924,35 10:00ч

Сливен и 

Ямбол 983 1103 933,85 9:30ч 

Карнобат и 

Айтос

993 1113 943,35

9:00ч 

Карнобат        

8:30 -

Айтос

Бургас 1003 1123 952,85 8:00ч 

Поморие и 

Несебър

1013 1133 962,35

7:30ч -

Поморие        

7:00ч -

Несебър

Варна и 

Шумен 1033 1153 981,35 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ФРАНЦИЯ
5 дни / 4 нощи

Маршрут: с полет от София

Цената не включва: Лични разходи; такси,
плащания и други допълнителни разходи,
които не могат да се изчислят в разумна
степен преди сключването на дог. и може да
се наложи да бъдат заплатени от пътуващия
като напр. тур. и градски такси, такси за
кацане или такси за отвеждане към или за
слизане от борда на пристанища и летища,
цената на вх. билети за тур. обекти, музеи,
корабчета, фериботи, използването на общ.
превоз за някои градове, консумираните
напитки в автобусите или самолетите и др.
Такса гориво и вредни емисии – обявява се
21 дни преди полета;

ДАТА: 24-28.04.2019;  01-05.05.2019; 

08-12.05.2019; 29.05-02.06.2019



1 Ден: Излитане от летище София -

Терминал 1 с директен полет на АК „Уиз

Еър“ за Малта. Посрещане и трансфер до

хотела. При възможност ранно настаняване.

Свободно време за опознаване на Буджиба.

Нощувка.

2 Ден: Закуска. Свободно време за разходка

и покупки или по желание екскурзия до

столицата Валета – крепостните стени,

старият град, градините Барака,

катедралата Св. Йоан Кръстител, двореца

на Великите Магистри – седалище на

Парламента на Малта и канцелария на

Президента. Свободно време. Следобед по

желание полудневна обиколка на южната

част на Малта и посещение на старата

столица Мдина, Моста и занаятчийска

работилница и запознаване с местните

традиции и обичаи. Свободно време.

Връщане в хотела. Нощувка.

3 Ден: Закуска. Свободно време или по

желание - целодневна екскурзия с автобус и

ферибот до о. Гозо – втори по големина в

малтийския архипелаг с включена

панорамна обиколка на острова. Фотопауза

на „голямата цитадела“. Посещение на

фабрика за керамика. Връщане в хотела .

Свободно време. Нощувка.

4 Ден: Закуска. Свободно време. В 12:00 ч.

трансфер до летището за обратен полет до

България в 15:20 ч. Кацане в София в 18:10

ч.
Цената включва:трансфер от/до София;
Двупосочен самолетен билет за директен
полет София – Малта - София; Летищни
такси и ръчен багаж с размери
40х30х20см; 3 нощувки със закуски на блок
маса в хотел Blue Sea 3* в Буджиба (или
подобен); Водач от България
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РИЦАРСКИ ЛЕГЕНДИ

Цена на турист 

Тръгване 
от

Цена на 
възрастен 
в двойна 

или 
тройна 

стая

Цена за 
единична 

стая

Цена на 
дете до 

12г. 
настанено 

с един 
родител

ориентир
овъчен 
час на 

отпътуван
е

София 445 535 422,75 13:00ч 

Пазарджи
к и 

Пловдив 475 565 451,25

12:00ч -
Пазарджи

к      
11:00ч -

Пловдив

Стара 
Загора 485 575 460,75 10:00ч

Сливен и 
Ямбол 495 585 470,25 9:30ч 

Карнобат 
и Айтос 505 595 479,75

9:00ч 
Карнобат        

8:30 -
Айтос

Бургас 515 605 489,25 8:00ч 

Поморие 
и Несебър 525 615 498,75

7:30ч -
Поморие        

7:00ч -
Несебър

Варна и 
Шумен 545 635 517,75 5:30ч 

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

МАЛТА
4 дни / 3 нощи

Маршрут: с полет от София

Цената не включва: Транс. Летище -
хотел и хотел - летище – 12 евро на
турист на посока; Допл. за 3 вечери на
блок маса – 50лв. общо; Билети за
градски транспорт; Разходи от личен
характер; Чекиран багаж до 23кг – 84лв.
на турист на посока /168лв двупосочен,
заявява се при записването и
закупуването на сам. билет; Мед.
застраховка Помощ в чужбина с покритие
10 000 евро на Мондиал асистанс; Допл.
за единична стая - 100лв

ДАТА: 19-22.01.2019; 26-29.01.2019;

16-19.02.2019; 23-26.02.2019; 02-05.03.2019; 

16-9.03.2019; 06-09.04.2019; 13-16.04.2019; 

04-07.05.2019;



1 ДЕН: Отпътуване за Истанбул летище

Sabiha Gokcen. Полет до Тбилиси.

Настаняване в хотел. Нощувка

2 ДЕН: Закуска. Днес ще се разходим из

град Тбилиси. През него минава и най-

красивата река Кура с живописни скалисти

брегове. Градът е основан през 458 г. от цар

Вахтанг I Горгасали на мястото на малко

селце, съществуващо от 4 век. Нощувка в

хотела в Тбилиси.

3 ДЕН: Закуска. От Тбилиси отиваме в

Мцхета. Мцхета е най-религиозният град на

Грузия. Никъде в Грузия няма такова

количество свещени и култови места като в

Мцхета. Това е причината, поради която

този древен град е наречен „Втори

Йерусалим”. Там св. Нино от Кападокия е

донесъл доброто послание. За грузинците

катедралата Светицховели е духовна

съкровищница в сърцето на старата столица

Мцхета. Днес катедралата изпълнява ролята

на патриаршески храм на Грузинската

православна църква и впечатлява

посетителите и с мащабите си, и преди

всичко с легендата за хитона на Спасителя.

Манастир Джвари е грузински православен

манастир от 6-ти век край Мцхета, източна

Грузия. Заедно с други исторически

структури на Мцхета, той е включен в

списъка на световното наследство от

ЮНЕСКО. От Мцхета напред към крепостта

Ананури. Голям, добре запазен замък на

брега на язовир Жинвали, близо до град

Жинвали. Той се намира директно на

Грузинския военен път и е един от най-

известните замъци в Грузия, споменат е във

всички брошури и пътеводители, туристите

често идват тук.
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ГРУЗИЯ – НЕОЧАКВАНА 

КРАСОТА, КУЛИНАРНИ 

ИЗКУШЕНИЯ, ВЪЛНУВАЩИ 

ТОСТОВЕ И БЕЗКРАЙНО 

ГОСТОПРИЕМСТВО!

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ГРУЗИЯ
6 дни / 5 нощи

Маршрут: Истанбул – Тбилиси –

Мицкхета – Ананури - Казбеги - Сигнаги

ДАТА: 8.04-13.04.2019; 27.05-01.06.2019; 09-
14.09.2019; 14-19.10.2019

Освен хубавата природа, има и особени

травертинови образувания, благодарение на

местните минерални извори, гейзери,

древни кули и няколко изоставени селища.

Нощувка в Казбег

4 ДЕН: Закуска. Отправяме се към Връх

Казбег - спящ стратовулкан и една от най-

големите планини на Кавказ. Гергит Тринити

е популярно име за църквата Света Троица

близо до село Гергети в Грузия. Църквата е

разположена на десния бряг на река Чхери

(левият приток на река Терек), на 2170 м

надморска височина, под връх Казбег.

единствената кръстокуполна църква в

провинция Хеви. След това прекрасно

пътуване ще посетим най-малкото село в

Казбег, което се нарича Тоти, където нашият

водач ще ви покаже невероятни места и

незабравимата красота на водопада там.

Завръщане в столицата. Нощувка

5 ДЕН: Закуска. Сигнаги се нарича още

"Град на любовта". Това място е покрито с

романтични истории и легенди, за които ще

ви разкаже водачът. Самият град е уютен и

добре поддържан. Ще посетим манастира

Бодбе. Православен манастир, разположен

на два километра от Сигнаги в Кахетия,

Грузия. Нощувка.

6 ДЕН: Закуска. Трансфер до летището.

Кацане на летище Истанбул. Трансфер до

България и съответния град на отпътуване.



Цената включва: Самолетни билети

на АК “Turkish airlines “ Истанбул –

Тбилиси - Истанбул с включени

летищни такси; багаж (до 8 кг ръчен

и до 30кг чекиран); 4 нощувки със

закуски 3* в Тбилиси; 1 нощувка със

закуска в хотел 3* в Казбег;

Трансфер хотел - летище – хотел;

Трансфер до Истанбул от и до

съответния град на отпътуване;

Пълна туристическа програма по

Грузия; Входни такси за обектите по

програмата; Руско говорящ местен

екскурзовод по време

туристическата програма в Грузия;

Български екскурзовод/преводач по

време на пътуването; Медицинска

застраховка на стойност 10 000

евро; Пътни, гранични такси,

паркинги
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ГРУЗИЯ – НЕОЧАКВАНА 

КРАСОТА, КУЛИНАРНИ 

ИЗКУШЕНИЯ, 

ВЪЛНУВАЩИ ТОСТОВЕ И 

БЕЗКРАЙНО 

ГОСТОПРИЕМСТВО!

гостоприемство!
Цена на турист 

Тръгване 

от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Бургас 1161 1311 1044,9 1102,95

Стара 

Загора
1196 1346 1076,4 1136,2

Сливен и 

Ямбол
1181 1331 1062,9 1121,95

Карнобат и 

Айтос
1171 1321 1053,9 1112,45

Поморие и 

Несебър
1171 1321 1053,9 1112,45

Варна и 

Шумен
1196 1346 1076,4 1136,2

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ГРУЗИЯ
6 дни /5нощи

Цената не включва: Разходи от личен

характер; Доплащане за единична стая

– 30 лв на вечер; Обяди и вечери;

Бакшиши 5 евро на ден на човек;

Алкохолни напитки;

ДОПЪЛНИТЕЛНИ: Фолклорна грузинска

вечер



ДЕН 1: Пристигане на летище Бен Гурион около
18:30 ч. местно време, посрещане от
представител на фирмата партньор и
трансфер до хотела. Настаняване. Вечеря.
Нощувка.
ДЕН 2: Закуска. Отпътуваме за красивия
град Хайфа, където ще се насладим на
панорамната гледка към Бахайските градини
- шедьовър на ландшафната архитектура.
Следва посещение на Акра – един от
последните военни крепости на
Кръстоносците и тяхна столица за повече от
век с храм на Темплиерите и болница.
Библейското ни пътуване продължава към
Назарет, където Архангел Михаил съобщава
на Дева Мария, че носи сина Божи и където
е минала голяма част от живота на святото
семейство. Посещение на Църквата
Благовещение Богородично. Отпътyваме
през Кана Галилейска, където Иисус прави
първото чудо, като превръща виното във
вода и достигаме до Капернаум - мястото на
апостолите и градът определен в Новия
Завет, като център на Христовата дейност в
Галилея. Ще разгледаме останките от
древната синагога и руините на къщата на
Свети апостол Петър. В края на този
толкова интересен и наситен ден следва
посещение на Табха – мястото на "Чудото с
умножаването на рибите и хляба".
Настаняване. Вечеря. Нощувка .
ДЕН 3: Закуска. Отпътуване от планината
Табор към границата Шейх Хюсеин.
Преминаваме границата между Израел и
Йордания, след което ще сменим автобуса и
местния екскурзовод с йордански.
Посещение на римското селище Джераш,
основан IV пр. н.е., привличащ туристите с
павираните си улици, извисени храмове,
баните и градски стени. Ще видим Овалният
Форум, Арката на Адриан, Храмът на
Артемида. След разглеждането на римското
селище продължаваме към Аман –
столицата на Йордания. Настаняване.
Вечеря. Нощувка в района на Аман.

ВЗЕМЕТЕ СПОМЕНИ ОСТАВЕТЕ СТЪПКИ

89

ИЗРАЕЛ И ЙОРДАНИЯ

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ИЗРАЕЛ
8 дни / 7 нощи

Маршрут: директен полет до Тел 

Авив/Ейлат

ДАТА: Дати от София: 16.02 – 23.02;

23.02 – 02.03;  02.03 – 09.03;  09.03 – 16.03; 

16.03 – 23.03;   25.04 – 02.05

Дати от Варна: 01.04 – 08.04; 22.04 – 29.04; 

26.04 – 03.05

ДЕН 4: Закуска. Програмата започва с
обзорна обиколка на Аман, след която
продължаваме към Мадаба. Градът е
световноизвестен със запазените си
мозайки от римско, византийско и умаядско
времена, като най-популярната е мозайката
от 6-ти век, която се намира в църквата Св.
Георги и изобразява Карта на Йерусалим и
Светите земи. След това програмата
продължава към планината Небо откъдето
се открива невероятна гледка към Израел.
Според Библията, Моисей се изкачва на
нея, за да види за първи път Обетованата
земя. Според Светото Писание е погребан
там. Планината е свято място за евреи,
християни и мюсюлмани и е обвито в
мистерия и легенди. Продължаваме покрай
Керак и крепостта – една от най-големите
крепости на Кръстоносците, за да достигнем
вечерта до Изгубният град Петра.
Настаняване. Вечеря. Нощувка в хотел
района на Петра
ДЕН 5: Закуска. Целодневен тур на розово-
червеникавата столица на Набатеите -
изумителния град Петра. Обявен е за едно
от съвременните 7 чудеса на света и под
закрилата на ЮНЕСКО. През IV век преди
Христа е Петра е бил населен от набатеите.
Той е естествена крепост и се намира на
важен търговски път. Така се е оформил и
поминъка на населението – охранители на
кервани и търговци, които печелили добре.
Това позволило града да се превърне в една
истинска перла, голям и важен търговски
център, за който са се носили митове и
легенди. Навлизаме в града през тесен
пролом дълъг 1 км. и обграден от двете
страни от 80 метрови скали. Цветовете и
формите на скалите са главозамайващи.
Гледката е необятна и е съставена от
стотици гробници врязани в скалите, Римски
театри и жертвени олтари. Обзорна
обиколка на града, с акцент
Съкровищницата на Фараона и време за
невероятни снимки.



Отпътуваме към Аман за нощувка. По пътя
ще спрем на руините на Крепостта Шобак
построена от Балдуин още през 1114.
Трансфер до Аман. Настаняване. Вечеря
ДЕН 6: Закуска. Преминаване границата
през Аленби. Тук отново сменяме автобус и
екс. с израелски. Следва посещение на
Касър Ал Яхуд при река Йордан, където е
било мястото на Христовото кръщение.
Отпътуваме за Йерихон – най- ниският град
под морското равнище и един от най-
древните селища в света. От там се открива
гледка към Манастира на изкушението,
разположен в скалите, където Исус Христос
е постил и се е молил четиридесет дни и
четиридесет нощи. Продължаваме към
Мъртво море - най-ниската точка в света -
около 420 метра под морското равнище.
Възможност за къпане в най-соленото море
на света. Поглед към пещерите на Кумран -
мястото където са открити прочутите
ръкописи. Настаняване. Вечеря . Нощувка в
хотел във Витлеем.
ДЕН 7: Закуска. След закуска започваме с
разглеждането на Йерусалим. Първата ни
спирка е на Маслиновата планина, от където
се открива спираща дъха гледка на града.
Ще видим стария Йерусалим с джамията на
Омар, със златния купол и новия град, като
фон. След като се насладим на гледката и
се ориентираме за местоположението на
основните заб. на Йерусалим, се спускаме
от планината на маслините към на
Гетсиманските градини и към Църквата на
всички нации. Тук именно е дошъл Исус в
нощта преди разпъването и тук е бил
предаден и арестуван. По пътя ще
преминем и през руската църква “Мария
Магдалена”. Остатъкът от деня прекарваме
из уличките на стария град Йерусалим,
следвайки стъпките на Исус по Via Dolorosa
до мястото на разпятието – Голгота и най-
святото място за Християнският свят -
храмовия комплекс на Гроба Господен.
След поклонението, продължаваме през
хълма Сион, където се намират гробът на
цар Давид и стаята на Тайната вечеря,
преминаваме през малките улички на
християнския, арменския и еврейския
квартал и достигаме до най-свещеното
евреите място – Западната стена популярна
с наименованието Стената на Плача. Тук
идват всички евреи да се молят и да оставят
листчета с написани желания, вярвайки, че
те достигат директно до юдейския бог.
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МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ИЗРАЕЛ
8 дни / 7 нощи

А усещането да стоиш до останките от
храма на Цар Соломон е още едно
незабравимо усещане. Над стената на плача
се намират и двете красиви джамии –
Джамията на Омар със златен купол и
Джамията Ал-Акса със сребърен купол. Ще
отдъхнем на чаша израелско вино и ще
разгледаме бижутата направени в
училището в помощ на Етиопските
емигранти в Израел:
https://www.yvel.com/yvel-design-center/ След
обяд се връщаме във Витлеем – родното
място на Исус Христос и посещаваме
Базиликата Рождество Христово. Връщане в
хотела във Витлеем. Вечеря . Нощувка.
ДЕН 8: Закуска. Първата ни спирка е на
Църквата на Посещението в Ейн Карем. Тук
е роден Св. Йоан Кръстител и църквата е
построена точно на мястото на раждането
му. В двора на църквата има статуя
показваща Дева Мария и Елисавета -
майката на Йоан Кръстител, а на мястото
където са се срещали има построена чешма.
Посещаваме още и Лод, с манастира Свети
Георги, където се намира гроба и мощите на
Свети Георги Победоносец. Опътуване за
Тел Авив. Панорамна обиколка на Белия
град и защитените от ЮНЕСКО сгради,
построени в известния Баухаус стил.
Посещение на древното пристанище в Яфo,
който привлича туристи със своето
пристанище с 8000 годишна история. Ще се
разходим по тесните му улички и из
реставрираният квартал на художниците.
Свободно време. Трансфер до летище Тел
Авив. Директен полет за София/Варна.



Цената включва: Самолетен билет до
Тел Авив/ Ейлат, с включени летищни
такси, с авиокомпания Wizz air; Ръчен
багаж с размери 40/30/20 и 32 кг чекиран
багаж; 7 нощувки на база закуска и
вечеря, според програмата: 1 обяд в
Петра; Всички описани в програмата
обиколки и посещения на исторически
места и забележителности; Трансфери
с комфортен климатизиран автобус по
време на целият маршрут; Екскурзовод
на български език по време на целият
маршрут; Гранични такси – входни и
изходни; Всички входни такси за
посещаваните обекти по време на
всички обиколки; Слушалки по време на
провеждане на беседите; Медицинска
застраховка с покритие 10 000 евро и
асистанс на ДЗИ; Представител на
туроператора с български език за целия
престой.
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Цена на турист полет от София

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен

в двойна

или 

тройна

стая

Цена за 

единична 

стая

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с двамата 

родители

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с един 

родител

София
1962 2172 1765,8 1863,9

Пазарджик 

и Пловдив 1992 2202 1792,8 1892,4

Стара 

Загора 2002 2212 1801,8 1901,9

Сливен и 

Ямбол 2012 2222 1810,8 1911,4

Карнобат и 

Айтос 2022 2232 1819,8 1920,9

Бургас
2032 2242 1828,8 1930,4

Поморие и 

Несебър 2042 2252 1837,8 1939,9

Варна и 

Шумен 2062 2272 1855,8 1958,9

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!
ИЗРАЕЛ

8 дни / 7 нощи

Цената не включва: Бакшиши около 5$ на
ден; Напитки алкохолни и безалкохолни
по време на храненията; Лични разходи;
Застраховка Отмяна на пътуване; 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.

Цена на турист полет от Варна

Тръгване 

от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

Варна 2121 2331 1908,9 2014,95

Поморие 

и Несебър 2146 2356 1931,4 2038,7

Бургас 2161 2371 1944,9 2052,95

Карнобат 

и Айтос 2166 2376 1949,4 2057,7

Сливен и 

Ямбол 2171 2381 1953,9 2062,45

Стара 

Загора 2176 2386 1958,4 2067,2
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МИЛАНО И 

ИТАЛИАНСКИТЕ ЕЗЕРА

Маршрут: Бургас- Загреб – Бергамо –

Милано - Лаго Маджоре - Лаго ди Комо -

Лаго ди Гарда - Новента ди Пиаве –

Загреб - Бургас

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ИТАЛИЯ
7 дни / 6 нощи

.

.

ДАТА: 25-31.05.2019; 16-22.09.2019

1ДЕН: България – Бергамо. Полет до Бергамо.

Трансфер до хотела. Свободно време за вечеря.

Нощувка

2 ДЕН: Загреб - Бергамо - 650 км. Закуска.

Отпътуване за Бергамо. Настаняване. Пеш.

екскурзия на Бергамо, който е разделен на две

части-горна и долна. Горният град е ист. център

на Бергамо. Заобиколен е от венециански стени,

построени XVII век. и включва: средновековния

площад Пиаца Векия с една от най-старите

общ.сгради в Италия - Съдебната Палата,

градската Кула от XII век и Пиаца дел Дуомо с

параклиса Колеони, Баптистерията и романската

базилика Санта Мария Маджоре. Нощувка

3 ДЕН: Милано и Бергамо – Милано - 100 км

Закуска. По желание автобусно-пешеходна

обиколка на Милано: днес Милано е втория по

големина град в Италия. Почти всичко се върти

около текстилната индустрия. Най-известните

дизайнери и модни къщи са разположени там.

Районът около ул. Монтенаполеоне и ул. Дела

Спига е сърцето на модната индустрия и дом на

много маркови магазини. В историческия център

са много от забележителностите на града,

включително катедралата Дуомо и операта Ла

Скала. Ще разгледаме Кастело Сфорцеско,

катедрала Дуомо, галерията Виктор Емануил,

прочутия театър Ла Скала. Свободно време.

Нощувка

4 ДЕН: Милано - Лаго Маджоре и

Боромеовите острови, Стреза - Милано - 200

км. Закуска. По желание отпътуване за Лаго

Маджоре/ Стреза. Недалеч от Милано, се

намира второто по големина езеро в Италия,

част от акваторията, на което попада в

швейцарския кантон Тичино. Закътан сред

високите алпийски върхове, районът около

Лаго Маджоре се слави с мекия си климат и

сравнително високите средно годишни

температури, които позволяват тук да

виреят редки и екзотични за тези географски

ширини растения. Посещение на

Боромеовите острови: Изола Белла с един

от най-красивите дворци в Италия, Изола

Мадре с прекрасната ботаническа градина и

Изола дей Пескатори. Свободно време за

разходка в Стреза, перлата на Лаго

Маджоре. Вечерта връщане в хотела.

Нощувка

5 ДЕН: Милано - Лаго ди Комо, Беладжо -

Милано - 120 км. Закуска. По желание

отпътуване за Лаго ди Комо – третото по

големина езеро в Италия. От Лаго ди Комо

градините и гледките към Алпите са се

вдъхновявали десетки световни поети.

Малко известен е фактът, че покрай

бреговете му изживява последните си

години и нашият поет Пенчо Славейков. Той

умира в градчето Брунате, разположено в

южния край на езерото. Разг. на

историческия градски център на Комо:

площадът Пиаца дел Дуомо с катедралата

от XIV век, Бролето, Кметството от XIII век.

Ще се изкачим с фуникульор до Брунате,

където е починал Пенчо Славейков през

1912 г. По желание и срещу допълнително

заплащане: разходка с корабче до Беладжо,

едно от най-красивите селища, живописно

разположено на малък полуостров между

двата водни ръкава на езерото. Разходка по

улиците на градчето и възможност за

посещение на вила Мелци, построена през

1810 г., с красив английски парк. Свободно

време. Връщане в хотела. Нощувка



Цената включва: Транспорт с
лицензиран за международни превози
автобус; 6 нощувки със закуски в хотел
***; екскурзия доЛаго ди Гарда, Сирмионе,
Бардолино, парка Сигурта; Туристически
обиколки в Бергамо, Загреб/ само в
автобусния вариант/ Екск. обслужване по
целия маршрут; представител н
аагенцията; Медицинска застраховка на
стойност 10000 евро; За пътуващите със
самолет трансфер – летище – хотел –
летище
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МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ИТАЛИЯ
7 дни / 6 нощи

.

.

Цената не включва: Общински такси: 2 - 4
евро на ден за три звезди и 4 евро на ден
за четири звезди; Екс. до Милано – 15
евро; Екс. до Лаго Маджоре - 20 евро;
Екс. до Лаго ди Комо - 25 евро Екс. с
корабче до Боромеови острови и вход за
дворците и градините на Изола Белла и
Изола Мадре: възрстен - 35 евро, за деца
до 12 г - 27 евро; Екск. с корабче или
хидроплан от Комо до Беладжо: 30 евро.
/по желание, заявява се и се заплаща
предварително от България/

6 ДЕН: Лаго ди Гарда, Сирмионе,

Бардолино, парка Сигурта. Закуска.

Отпътуване за езерото Гарда – най-

голямото в Италия и разходка в едно от най-

магическите градчета на брега. Сирмионе е

разположен на полуостров, врязващ се 2,5

км навътре в езерото, разделяйки го сякаш

на две. Днес тук могат да се видят

множество архитектурни и култ.

забележителности, датиращи от 1 в. пр. н. е.

Най-известна сред тях, превърнала се в

символ на града, е Грото ди Катул – най-

старата римска постройка, открита в

Северна Италия. Има правоъгълна форма с

размери 167 на 105 м. „Пещерата на Катул”

е най-голямата патрицианска вила, открита

в Северна Италия. Тя свидетелства за

богатството и лукса в онези дни. Друга,

открояваща се забел. в града е Замъкът на

Скалигери, датиращ от 13 век. Замъкът,

построен като укрепление от фамилията,

владяла векове наред Верона - Скалигери.

Възникнал първоначално като малка

крепост, през 12 век замъкът е превърнат от

Мастино I де ла Скала в истински

средновековен замък. Днес той е рест. и

превърнат в интересна за тур. заб., от която

се разкрива пан. гледка към езерото.

Разходка в Бардолино: китно селце,

известно с реномираното вино от областта.

Тук можем да се насладим на езерната

красота с чаша вино в ръка. Денят завършва

в гр. Гарда, дало името и на езерото. То е

малко, но оживено; тесните калдъръмени

улички и малките площади са напълно

освободени от автомобилния трафик,

изпълнени с множество ресторанти. Ист.

център на Гарда е заобиколен от стари сред.

стени, Палацо дел Капитани (15 век) и др.

Свободно време за разходка в Гарда.

Връщане в Бергамо. Нощувка

7 ден Полет до България.

Цена на турист със самолет София

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен 

в двойна 

или 

тройна 

стая

Цена за 

единична 

стая

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с двамата 

родители

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с един 

родител

София 980 1160 882 931

Пазарджик 

и Пловдив 1010 1190 909 959,5

Стара 

Загора 1020 1200 918 969

Сливен и 

Ямбол 1030 1210 927 978,5

Карнобат и 

Айтос 1040 1220 936 988

Бургас 1050 1230 945 997,5

Поморие и 

Несебър 1060 1240 954 1007

Варна и 

Шумен 1080 1260 972 1026

ВАЖНО! Цената за самолетния вариант
подлежи на препотвърждение при
заявяването и закупуването на
самолетните билети!
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ТОСКАНА – ТЯ ЩЕ ВИ 

ПЛЕНИ В СВОЯ ЗДРАЧ!

Маршрут: Бургас – Загреб – Бергамо –

Милано - Лаго Маджоре - Лаго ди Комо -

Лаго ди Гарда - Новента ди Пиаве –

Загреб - Бургас

МОЕТО СЪРЦЕ Е СЪЗДАДЕНО, ЗА ДА 

ПЪТУВА!

ИТАЛИЯ
7 дни / 6 нощи автобус

5дни / 4 нощи самолет 

.

.

ДАТА: 01-07.04.2019; 13-19.05.2019;

07-13.09.2019; 07-13.10.2019

1 ДЕН: Бургас – Загреб – 1100км. Отпътуване от
Бургас по посока Сърбия, Хърватия, Словения.
Настаняване в хотел. Нощувка.
2 ДЕН: Загреб – Болоня – Монтекатини Терме
– 700 км. Закуска. Отпътуване към Италия. По
пътя спирка в Болоня. Град, разположен, между
река По и Апенините, макар и не толкова бляскав
като Флоренция, не толкова пълен с история,
като Рим и романтичен, като Венеция, Болоня е
успял да натрупа археологична и архитектурна
съкровищница. Развиван от етруски, келти и
римляни, преди да започне да се самоуправлява
през Средновековието. Обиколката ни преминава
през Via Indipendenza - главната търговска улица,
с Порта Галиера – най старата градска порта в
началото на улицата; базиликата Сан Доменико –
съкровищница на изкуството с творби на младия
Микеланджело, Никола Пизано, Филипино Липи и
др.; прочутия фонтан на Нептун; площада
“Маджоре” – главния площад на Болоня с
базиликата “Сан Петронио”, строена няколко века
в чест на покровителя на Болоня - св. Петроний -
най-колосалната и импозантна църква в Болоня,
останала недовършена и до днес; вътрешния
двор на стария Архиджиназио или Университета -
най-стария съществуващ в Европа, където са
учили доста видни умове и знаменитости – Данте
Алигиери и Николай Коперник, Бенито Мусолини,
Умберто Еко; площад Свети Стефан. Обиколката
продължава с разглеждане на двете
средновековни кули Азинели и Гаризенда -
заплашително наклонени, но оцелели повече от
десет века. Зад построяването им от 1109 до
1119 г. не стои нищо повече от човешката
гордост на две от местните заможни фамилии,
решили да премерят богатство и величие.
Преминаване през стария пазар „Куадрилатеро”,
където могат да се опитат от всички традиционни
кулинарни изкушения. Свободно време.
Отпътуване към Монтекатини Терме и
настаняване в хотел. Нощувка.
3 ДЕН: Монтекатини Терме – Флоренция –
Монтекатини Терме – 160 км. Закуска. По
желание и срещу доп. заплащане Ренесансова
Флоренция. Отпътуване за Флоренция –
блясъка на Ренесанса, столицата на красивата

Тоскана, мястото, където творят и работят
Микеланджело, Леонардо, Джото, Галилей, Торичели,
роден град на Америго Веспучи, Данте, Бокачо,
Ботичели и др. Разглеждане с екс. на български език
забележителностите на Флоренция: катедралата
„Санта Мария – дел - Фиоре” или Дуомо - истински
шедьовър и един от символите на Флоренция.
Комплексът на Дуомото включва още Камбанарията на
Джото и Баптистерия Сан Джовани Батиста - и трите
сгради са в списъка на ЮНЕСКО със световно
наследство, през квартала на Данте, разходката
продължава в посока Понте Векио - каменния покрит
мост над река Арно, като се преминава през площада
на Синьорията, църквата – пантеон Санта Кроче -
образцова смесица от италианска готика и Ренесанс,
над която са се трудили имена като Филипо
Брунелески и Джорджо Вазари, като Джото, чиито
фрески украсяват 16 от църковните параклиси,
Антонио Канова, Чимабуе, Лука дела Робия, Андреа
Орканя и още много прочути флорентинци. Санта
Кроче е последен дом на много прочути личности – в
нея са погребани Микеланджело, Галилео Галилей,
Николо Макиевели, Джоакино Росини, Лоренцо
Гиберти и други. Свободно време в града. Възможност
за посещение на галерия Уфици с екс. на български
език. /с пред. записване в офиса, необходим са
минимум 3 ч/ - Галерията е дом на едни от най-
великите произведения на изкуството на най-прочутите
италиански майстори, като Леонардо да Винчи, Джото,
Рафаело, Тициан, Микеланджело, Ботичели,
Караваджо, Каналето, Джентиле да Фабриано, Перо
дела Франческа и други. Свободно време. Връщане в
хотела в Монтекатини Терме. Нощувка.
4 ДЕН: Монтекатини Терме – Пиза – Ливорно – Лука
– Монтекатини - 150 км. Закуска. По желание и срещу
доп. Заплащане екск. до Лука, Пиза, Ливорно.
Отпътуване за Пиза, някогашната морска република,
съперничила с Генуа и Венеция. Разглеждане на
Площада на чудесата с прочутата наклонена кула,
Катедралата и Баптистерията. Свободно време за
изкачване на кулата или разходка в Стария град.
Отпътуване за Ливорно, морски град в Западна
Тоскана, на Тиренското крайбрежие, едно от най–
големите италиански пристанища. Разглеждане на
Ливорно: Стария град, Катедралата Сан Франческо ди
Асизи, Terrazza Mascagni – морската тераса на
крайбрежната улица Viale Italia, Символа на града -
Паметника на четиримата маври, каменна статуя на
Великия херцог на Тоскана Франческо Медичи и
четири бронзови фигури, представляващи четирима
пирати, оковани във вериги.



Цената включва: 4 нощувки със закуски в
хотел 3* в района на Монтекатини; 2 нощувка
със закуска в хотел 3* в района на Загреб
/само в автобусния вариант/. Посещение на
Болоня /само в автобусния вариан/.
Посещение на Ферара /само в автобусния
вариант/. Транспорт с лицензиран автобус;
Екскурзоводско обслужване по целия маршрут
на български език; Мед. застраховка на
стойност 10000 евро; За пътуващите със
самолет трансфер летище – хотел - летище
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Цената не включва: Общински такси: 2-4 евро
на ден за три звезди и 4 евро на ден за четири
звезди /задължителни, заплащат се
предварително от България, начисляват се към
пак. цена/. Екс. до Флоренция - 30 евро –
двупосочен билет за влак до Флоренция и
обратно, местен лицензиран гид пеш. обиколка
на истор. център, слушалки, придружаващ
водач от агенцията. Не включва входните такси
на посещаваните обекти. Посещение на
галерия Уфици: 25 евро (входна такса,
слушалки, екскурзовод на български език)
Екскурзия до Лука, Пиза, Ливорно - 20 евро
/включва транспорт, паркинг, еко. обслужване/
Екскурзия до „По стъпките на „Здрач“ /Волтер,
Сан Джиминяно, Сиена/ - 30 евро /включва
транспорт, паркинг и екскурзоводско
обслужване/

След обяд продължаваме към Лука - един от
най-добре съхранените средновековни градове в
Италия, където според легендите се съхранява
“Светия образ”, изработен от Никодим от
Ариматрея, очевидец на Христовото разпятие.
Връщане в Монтекатини Терме. Сред
многобройните спа курорти в Тоскана, градчето
Монтекатини Терме е интересно с многото си
плувни и мин. басейни, красиво оформените
градини и оригиналната архитектура на неговите
бани. Нощувка.
5 ден: Монтекатини - Волтера - Сан
Джиминяно – Сиена – Монтекатини – 300 км.
Закуска. По желание и срещу доп. заплащане По
стъпките на „Здрач“. Отпътуване към Волтера.
Тук се намира Етруският музей „Гуарначи“,
Площад „Приори“, крепостта и археологическия
парк са част от стар. атмосфера на града, който
заема важно място в романите на Стефани
Майер от поредицата „Здрач“. В нейните книги
градчето е убежище на могъщия вампирски клан
Волтури. Те живеят под земята и използват крас.
Сгради, за да примамват туристите водейки ги
към тяхната смърт. Потегляме към Сан
Джиминяно - малък крепостен град, намиращ се
на хълм. Сан Джиминяно, с множество стари
каменни кули, Заради които е наричан
„средновековният Манхатън“ или градът с
„белите кули“. Продъл. за Сиена. Наречен
червеният град, построен на три хълма в средата
на тосканското плато. Най-съвършения сред.
град в Италия. Ще се озовем в сърцето му,
където е разположен „Кампо“, най-страх. площад
в страната с формата на мида. На този площад
се намира величествения градски дворец
(Palazzo Pubblico) с неговите пълни с произ. на
изкуството зали. До него е разположена
Катедралата, един шедьовър на Джовани
Пизано, която се явява една от най-крас. Готич.
сгради в Италия, заедно с музея на съкр към нея.
Връщане в Монтекатини Терми. Нощувка.
6 ден: Монтекатини – Ферара – Загреб – 650
км. Закуска. Отпътуване към Загреб. По пътя
посещ.на Ферара, град, който е притегателна
сила за най-великите умове на Италианския
ренесанс. Това е един забележително - планиран
ренесансов град, запазил се непокътнат и до
днес. Ферара е единственият град от
италианските, който има оригинален план и който
не е взаимстван от Римската структура. Градът
не се е развил от към централната си част, а по-
скоро покрай бреговете на реката По. Ферара е
единствения завършен ренесансов град. По
време на обиколката ще видим: Диамантения
дворец на фамилия Есте, също така и
Катедралата на Ферара
7 ден: Загреб – Бургас. След закуска отпътуване
за България. Пристигане в Бургас вечерта.

Цена на турист със самолет

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен 

в двойна 

или 

тройна 

стая

Цена за 

единична 

стая

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с двамата 

родители

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с един 

родител

София 950 1070 855 902,5

Пазарджик 

и Пловдив 980 1100 882 931

Стара 

Загора 990 1110 891 940,5

Сливен и 

Ямбол 1000 1120 900 950

Карнобат и 

Айтос 1010 1130 909 959,5

Бургас 1020 1140 918 969

Поморие и 

Несебър 1030 1150 927 978,5

Варна и 

Шумен 1050 1170 945 997,5
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ДАТА: 01-07.09.2019

1 ДЕН: Бургас – Бергамо. Нощувка.
2 ДЕН: Бергамо – Торино - Лион. Закуска.
По пътя: Тур. програма в Торино -
бароковата столица на Италия -
Площадите - Кастело, Статуто, Джардини,
както и църквата „Gran Madre di Dio”.
Свободно време в Торино. Отпътуване за
Франция, за областта Долината на Рона, с
център Лион – реките Рона и Саона
обграждат ист. център на Лион, по
бреговете им се редуват величествени
монументи, напомнящи за славната
история. Лион е известен и като дома на
Киното, на Братята Люмиер, а също и като
център на френското кулинарно изкуство
и на Божолето. Разходка в Лион – Цент.
площад Плас Белкур с величествената
конна статуя на Луи XIV, Кметството,
площад Плас де Теро и фонтана на
Бартолди . Нощувка в района на Лион.
3 ДЕН: Замъците по Лоара – Шенонсо -
Амбоаз - Tур Закуска. Отпътуване за
долината на р. Лоара - по тези места
Оноре дьо Балзак създава знаменитата
“Човешка комедия”, а Марсел Пруст е
написал “По следите на изгубеното
време”. Достигнете ли до „Градината на
Франция”, както наричат долината на
Лоара – най-дългата френска река (1020
км), ще ви порази преди всичко
спокойната и хармония, сред която архит.
шедьоври и приказната природа са спрели
времето. Посещение на замъка Шенонсо
шедьовър на Френския ренесанс -
любимият на Катерина ди Медичи, който
пленява с уют и интимност.
Архитектурното бижу е един от над 200-те
замъци и дворци, разположени в
живописната долина на река Лоара.
Строителството започва през XI век, но
днешния си облик замъкът дължи на
Филибе́р Дело́рм -

,
известен архитект от епохата на
Ренесанса. Шенонсо е популярен и с
името "Замъкът на дамите" - построен,
стопанисван, разширяван и реставриран
най-вече от знатни дами, които през
вековете с голяма любов са се грижили
за него. Замъкът Шенонсо е известен и с
райските си градини - "Градината на Диян
дьо Поатие" и "Градината на Катерина
Медичи". Следобед посещение на замъка
Le Clos Luce в Амбоаз - последният дом
на Леонардо да Винчи. Кралското
великолепие се допълва от новаторските
решения на Леонардо – архитектура и
изобретателност- „…тук ще си свободен
да мечтаеш, да размишляваш и
работиш…” с тези думи френският крал
кани Леонардо в замъка си.
Изкуствоведите смятат, че именно тук
великият майстор нанесъл последните
щрихи в загадъчната усмивка на своята
«Джоконда». Привечер пристигане в Тур-
столицата на Долината на Лоара,
известен в миналото като „хълма на
Цезар”. Град с консервативен и буржоазен
облик, важен рел. център, закрилян от Св.
Мартин. За ценителите на гастрономията:
les rillettes традиционен гъши пастет и
спец. козе сирене Ste Maure, сервирани с
червеното вино Chinon или бялото
Vouvray. Нощувка.
4 ДЕН: Замъците Шамбор и Блоа
Закуска. По желание: отпътуване за
замъка Шамбор - определян като
екстравагантен замък, шедьовър на
френската ренесансова архитектура и
нарицателно за великолепие. През 1991
година неговата архитектура е
вдъхновила екипа на Дисни, при
създаването на филмчето за
„Красавицата и Звяра“.
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Първоначално е бил построен като ловна
хижа за Франсоа I. Смята се, че река
Лоара е била отклонена, за да се направи
място за замъка и 50 акра парк. Лодките
шато, които са изключително
впечатляващи са били проектирани от
Леонардо да Винчи. Замъкът има 440
стаи. Емблемата на крал Франсоа I е
саламандър. Тя е издълбана в стените,
вратите и таваните в целия дворец.
Дворецът Шато де Шамбор е един от най-
разпознаваемите замъци в света.
Изграждането на замъка е започнало от
Франсоа I през 1519 година и е завършено
през 1547 година.
Посещение на замъка “Блоа”. Емблемата
му е бодливо прасе, което може да се
види навсякъде. Най-забележително тук е
осмоъгълното спираловидно външно
стълбище. В това крило се намира и
спалнята на Катерина Медичи, в която тя
умира през 1589 г. Погребана е тук, във
френската кралска резиденция. Кабинетът
на Медичи е обзаведен с тайни шкафове,
в които тя е криела отровите за неверните
си любовници. В крилото „Луи XII“ на
замъка се помещават Музеят на изящните
и декоративни изкуства и
Археологическият музей. Градините на
терасата на замъка „Блоа“ са едно от
великолепията му. Изгледът от тук към
града, р. Лоара, моста над нея от 18 в. и
църквата от 12 в. “Св.Никола“, е
забележителен. Нощувка.
5 ДЕН: Тур – Бургундия - Дижон и Бон
Закуска. Отпътуване за областта
Бургундия. За Бургундия французите
говорят с две думи - \"du vin\" (вино) и
\"devin\" (божествено). Французите са
единодушни, че Господ е бил
изключително щедър към Бургундия,
известна преди всичко с хубавото си вино,
към което обаче се добавят и богата
история,

Изключителни архитектурни паметници и

музеи, пикантна кухня и не на последно

място прочутата дижонска горчица.

Разходка в Дижон. Из тесните каменни

улички на Стария град ще се докоснем до

каменната скулптура на Совата, която е

един от символите на Дижон. Опитайте

специалитета от местната кухня –

охлювите, които се приготвят по стара

рецепта и се поднасят като предястие към

златистото говеждо печено по бургундски

или петел, задушен в червено вино.

Следобед посещение на средновековната

винена столица на Бургундия –Бон.

Според местна легенда вината Шардоне и

Пино Ноар, произиведени в малкото

градче Бон, били толкова качествени, че

Католическата църква сложила ръка

върху всички лозя и продукции в района.

Разглеждане на Музея на напитката на

боговете, приютена в Стария Херцогски

Дворец. Нощувка в района на Бон.

6 ДЕН: Бон - Вилфранш сюр Саон –

Бергамо.

Закуска. Отпътуване към Бергамо. По

пътя спирка в столицата на Божолето -

Вилфранш сюр Саон. Посещение на

избата ”Le Promenoir des vins”, където ще

се разходим сред множество

разновидности от вина. Продължаваме за

Бергамо. Нощувка.

7 ДЕН: Бергамо – Бургас.

Закуска.Отпътуване за София.
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Цената включва: Транспорт с 

лицензиран автобус 3* /климатик, 

видеосистема, минибар/

6 нощувки със закуски в хотели 2/3* :   

две в Тур, една в Лион, една в Бон, две 

в Бергамо, 

екскурзовод на български език 

медицинска застраховка с покритие 

10000 евро

Цената не включва: входните такси на 

посещаваните туристически обекти 

разходи от личен характер

Цена на турист със автобус

Тръгване 

от

двойна 

или 

тройна 

стая

единична 

стая

дете до 

12г.с  2 

родители

дете до 

12г.  с 1 

родител

София 958 лв. 1 138 лв. 862 лв. 910 лв.

Пазарджик 

и Пловдив
968 лв. 1 148 лв. 871 лв. 920 лв.

Стара 

Загора
978 лв. 1 158 лв. 880 лв. 929 лв.

Сливен и 

Ямбол
988 лв. 1 168 лв. 889 лв. 939 лв.

Карнобат и 

Айтос
993 лв. 1 173 лв. 894 лв. 943 лв.

Бургас 998 лв. 1 178 лв. 898 лв. 948 лв.

Поморие и 

Несебър
1 008 лв. 1 188 лв. 907 лв. 958 лв.

Варна и 

Шумен
1 033 лв. 1 213 лв. 930 лв. 981 лв.

Цена на турист със самолет

Тръгване 

от

Цена на 

възрастен 

в двойна 

или 

тройна 

стая

Цена за 

единична 

стая

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с двамата 

родители

Цена на 

дете до 

12г. 

настанено 

с един 

родител

София
1335 1455 1201,5 1268,25

Пазарджик 

и Пловдив 1365 1485 1228,5 1296,75

Стара 

Загора 1375 1495 1237,5 1306,25

Сливен и 

Ямбол 1385 1505 1246,5 1315,75

Карнобат и 

Айтос 1395 1515 1255,5 1325,25

Бургас
1405 1525 1264,5 1334,75

Поморие и 

Несебър 1415 1535 1273,5 1344,25

Варна и 

Шумен 1435 1555 1291,5 1363,25

Допълнителни: Замъка Шенонсо 

шедьовър на Френския ренесанс – 10 

EUR; 

замъка Шамбор - 9 EUR; екскурзия до 

Замъците Шамбор и Блоа – 15 евро

ФРАНЦИЯ
7 дни / 6 нощи автобус

5 дни /4 нощи самолет 
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ПУЛИЯ - Директни чартърни полети от 
София и Варна през целия сезон от 
05.05 до 25.10.2019 г. Цени от 723.00 лв
на човек. В цената е включено: 
Самолетен билет до Бари с директен 
чартърен полет с авиокомпания 
Бългериън Ер Чартър; Регистриран 
багаж 15 кг на човек и 7 кг ръчен; 
Летищни такси; 7 нощувки, закуски и 
вечери, с включено ¼ л вино и ½ л вода, 
в Pineto 4*; Трансфер летище – хотел –
летище; Чадъри и шезлонги на плажа; 
Медицинска застраховка с покритие 10 
000 евро; Представител на 
туроператора, владеещ български за 
целия престой.

КАМПАНИЯ - Директни чартърни полети 
от София и Варна през целия сезон от 
07.05 до  27.09.2019 г. Цени от 928.00 лв
на човек. Цената  включва: Самолетен 
билет София – Неапол – София, с 
директен полет на авиокомпания Wizz
Air с вкл. летищни такси, без вкл. 
кетъринг; Регистриран багаж до 20 кг. и 
ръчен багаж 1 малка чанта с размер 
40x30x20 см.; Трансфер летище – хотел 
- летище с автобус, категория 
туристически; 7 нощувки на база закуска 
и вечеря на блок-маса с включено ½ 
бутилка вода и ¼ бутилка вино; Чадъри 
и плажни столове на плажа и на 
басейна; Медицинска застраховка с 
покритие 10 000 евро към ЗАД Армеец; 
Представител на български език, за 
целия престой

с трансфер от Варна, Несебър, Поморие, Бургас, 

Айтос, Карнобат, Сливен, Ямбол, Стара Загора, 

Пловдив.

РИМИНИ - Директни чартърни полети от
София и Варна през целия сезон от
17.05 до 11.10.2019 г. Цени от 658.00 лв
на човек. В цената е включено:
Двупосочен самолетен билет с
авиокомпания Уиз Еър; Летищни такси;
Чекиран багаж до 20 кг и 1 ръчен багаж
с размери 40х30х20см; 7 нощувки със
закуски на сервиране и вечери на
тристепенно меню с включени ¼ вино и
½ вода по време на вечерята;
Допълнителна екскурзия до Римин, до
Болоня, до Равена; Трансфер летище –
хотел – летище; Представител от
България по време на целия престой;
Медицинска застраховка “Асистънс“ с
покритие 10 000 евро в ДЗИ

СИЦИЛИЯ - Директни чартърни полети 
през целия сезон от 04.05 до  05.10.2019 
г. – всяка събота. Цени от 880.00 лв на 
човек. 
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Коста Брава - Директни полети на
България еър през от 27.04 до
11.05.2019 г. Цени от 934.00 лв на човек
с тръгване от Варна, Несебър, Поморие,
Бургас Айтос, Карнобат, Сливен, Ямбол,
Стара Загора, Пловдив, София. Цената
е на човек в ЛЕВА и включва:
Самолетен билет София – Барселона –
София с директен полет на Bulgaria Air;
Летищни такси; Регистриран багаж 23 кг
и 10 кг ръчен багаж; 7 нощувки на база
закуска, обяд и вечеря с включени вино
и вода в хотел Maria Del Mar 4*,
Premium; Панорамна обиколка на
Барселона, с екскурзовод на български
език; Трансфер летище – хотел –
летище; Шезлонги на басейните на
хотела; Анимация по време на престоя;
Медицинска застраховка с покритие 10
000 евро и асистанс с ДЗИ;
Представител на туроператора с
български език за целия престой.

Коста Бланка - Директни полети на
България еър през от 19.06 до
29.09.2019 г. Цени от 1029.00 лв на
човек. Цената е на човек в ЛЕВА и
включва: Самолетен билет София –
Аликанте – София с директен полет на
Wizz Air; Летищни такси; Регистриран
багаж 203 кг и 10 кг ръчен багаж; 7
нощувки на база закуска, обяд и вечеря
с включени вино и вода в хотел Grn hotel
Balia 4*, Трансфер летище – хотел –
летище; Шезлонги на басейните на
хотела; Анимация по време на престоя;

с трансфер от Варна, Несебър, Поморие, Бургас, 

Айтос, Карнобат, Сливен, Ямбол, Стара Загора, 

Пловдив.

Медицинска застраховка с покритие 10

000 евро и асистанс с ДЗИ;

Представител на туроператора с

български език за целия престой.

Коста дел Сол - Директни полети на

България еър през от 30.03 до

12.10.2019 г. Цени от 988.00 лв. Цената

е на човек в ЛЕВА и включва:

Самолетен билет София – Малага –

София с директен полет на Bulgaria Air;

Летищни такси; Регистриран багаж 20 кг

и 10 кг ръчен багаж; 7 нощувки на база

закуска, обяд и вечеря с включени вино

и вода в хотела; Панорамна обиколка на

Малага, с екскурзовод на български

език; Трансфер летище – хотел –

летище; Шезлонги на басейните на

хотела; Анимация по време на престоя;

Медицинска застраховка с покритие 10

000 евро и асистанс с ДЗИ;

Представител на туроператора с

български език за целия престой.
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с трансфер от Варна, Несебър, Поморие, Бургас, 

Айтос, Карнобат, Сливен, Ямбол, Стара Загора, 

Пловдив.

Екскурзия до Луксор, Карнак и долината на
царете; Екскурзия до Асуан – Високата
стена, Големият язовир, Недовършеният
Обелиск и храмът на Изида от о-в Филае;
Екскурзия до Ком Омбо и храмът на Собек;
Екскурзия до Едфу и храмът на Хор;
Безплатни чадъри и шезлонги на плажа и
басейна на хотела; Безплатни шезлонги и
чадъри на палубата на кораба; Медицинска
застраховка с покритие 10 000 евро;
Представител на туроператора с български
език за целия престой.

Шарм Ел шейх - Директни полети на
България еър през от 09.03 до 23.03.2019
г. Цени от 1015.00 лв. Цената включва:
Самолетен билет София/Варна – Шарм ел
Шейх/Кайро – София/Варна с директен
чартърен полет с Bulgarian Air Charter;
Летищни такси; Регистриран багаж 20 кг и 5
кг ръчен багаж; 6 нощувки на база All
Inclusive в хотел Verginia Sharm Resort &
Aqua Park 4; 1 нощувка на база закуска и
вечеря в хoтел Mercure Cairo Le Sphinx 5*,
Кайро или подобен; Трансфер летище –
хотел – летище; Екскурзия на български на
Кайро – Египетския музей и Пирамидите с
автобус; Обяд на корабче - ресторант на
брега на река Нил, в Кайро; Входни такси за
Египетския музей и Пирамидите; Шезлонги и
чадъри на плажа и басейна на хотела;
Медицинска застраховка с покритие 10 000
евро и асистанс с ДЗИ; Представител на
туроператора с български език за целия
престой.

Хургада - Директни полети на България еър
през от 30.03 до 12.10.2019 г. Цени от
988.00 лв на човек. Цената е на човек и
включва: Самолетен билет Варна – Кайро /
Хургада – Варна с директен чартърен полет
с Bulgarian Air Charter; Летищни такси;
Регистриран багаж 20 кг и 5 кг ръчен багаж;
6 нощувки на база All Inclusive в хотел Marlin
Inn Azur Resort 4* +, Хургада; 1 нощувка на
база закуска и вечеря в хотел Mercure Cairo
Le Sphinx 5*, Кайро; Трансфер летище –
хотел – летище; Трансфер между Кайро и
Хургада с автобус; Екскурзия на български
на Кайро – Египетския музей и Пирамидите
с автобус; Обяд на корабче - ресторант на
брега на река Нил, в Кайро; Входни такси за
Египетския музей и Пирамидите; Шезлонги и
чадъри на плажа и басейна на хотела;
Анимация по време на целият престой в
Хургада; Медицинска застраховка с
покритие 10 000 евро и асистанс с ДЗИ;
Представител на туроператора с български
език за целия престой.

Круиз по Нил - Директни полети на
България еър през от 30.03 до 19.05.2019 г.
Цени от 1136.00 лв с тръгване от Варна,
Несебър, Поморие, Бургас Айтос, Карнобат,
Сливен, Ямбол, Стара Загора, Пловдив,
София. Цената е на човек в ЛЕВА и
включва: Самолетен билет София – Хургада
– София с директен чартърен полет с
Bulgarian Air Charter; Летищни такси;
Регистриран багаж 20 кг и 7 кг ръчен багаж;
4 нощувки на база All Inclusive в хотел
Complex Hawaii 5* или подобен; 3 нощувки
на база пълен пансион – закуска, обяд
вечеря на луксозен круизен кораб 5* Iberotel
Crown Emperor 5* LUX или подобен от флота
на Травко, Египет: Трансфер Хургада –
Асуан и Луксор – Хургада; Трансфер летище
– хотел – летище;

ЕГИПЕТ
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с трансфер от Варна, Несебър, Поморие, Бургас, 

Айтос, Карнобат, Сливен, Ямбол, Стара Загора, 

Пловдив.

Тайланд - потвърдени дати! Цена

от 2690 лв. Цената е на човек в ЛЕВА и

включва: Самолетен билет Варна – Фес

– Варна с директен чартърен полет на

Bulgaria air charter; Летищни такси;

Трансфер летище – хотел – летище;

Регистриран багаж 20 кг. и ръчен багаж

10 кг с размери до 60x40x30 cm; 2

нощувки със закуска и вечеря във Фес в

хотел Menzeh Zallagh 4* или подобен; 2

нощувки със закуска и вечеря в

Маракеш в хотел Hotel Labranda Idrisside

4* или подобен; 1 нощувка със закуска и

вечеря в Казабланка в хотел Prince de

Paris 4*, Zenith 3*+ или подобен;

Посещение и обиколка на Фес;

Посещение и обиколка на Мекнес;

Посещение и обиколка на Маракеш;

Посещение и обиколка на Казабланка;

Посещение и разглеждане на Рабат;

Медицинска застраховка “Асистънс“ с

покритие 10 000 евро в ДЗИ;

Представител на туроператора с

български език за целия престой.

Мароко - Магията на Мароко с полет

от Варна

Тунис - Индия – Златния

триъгълник – Делхи -

Джайпур-Агра - Потвърдени

полети! Цена от 1934 лв. Цената

включва: Самолетен билет София –

Истанбул – Делхи/Делхи – Истанбул –

София с Turkish Airlines; Самолетен

билет Варна – Истанбул – Делхи/ Делхи

– Истанбул – Варна с Turkish Airlines за

дата 09.02; Летищни такси; Регистриран

багаж до 30 кг; 1 нощувка със закуска и

вечеря в хотел Radisson Blu Paschim

Vihar 5* в Делхи или подобен; 2 нощувки

със закуски и вечери в хотел Crystal

Sarovar Premier 5* в Агра или подобен; 2

нощувки със закуски и вечери в хотел

Park Regis 4* в Джайпур или подобен; 1

нощувка със закуска и вечеря в хотел

Vivanta By Taj Dwarka 5* в Делхи или

подобен; Всички турове по програмата

са включени в пакетната цена; Wi-Fi в

общите части на хотела; 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;
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с трансфер от Варна, Несебър, Поморие, Бургас, 

Айтос, Карнобат, Сливен, Ямбол, Стара Загора, 

Пловдив.

Мавриций – Цена от 2734 лв на all

inclusive. Цената включва: самолетен

билет; 7 нощувки на all inclusive.

Занзибар-цени от 2681 лв. на all

inclusive. Цената включва: самолетен

билет – София – Доха – Занзибар –

Доха - София. 7 нощувки на база all

inclusive.

Малдиви – цени от 3096 лв на all

inclusive. Цената включва: Самолетен

билет София – Истанбул – Мале –

Истанбул – София с Turkish Airlines;

Летищни такси; Регистриран багаж 20 кг

и 5 кг ръчен багаж; 7 нощувки на база All

Inclusive в хотел Equator Village 3* PLUS

или подобен; Трансфер летище – хотел

– летище с хидроплан; Медицинска

застраховка с покритие 10 000 евро и

асистанс с ДЗИ;

Китай – Съкровищата на Китай! Цена

от 2720 лв. Цената е на човек в ЛЕВА и

включва: Самолетен билет София –

Истанбул – Шанхай/ Пекин – Истанбул –

София с полет на Turkish Airlines;

Регистриран багаж до 30 кг; Летищни

такси; 2 нощувки със закуски в Шанхай в

хотел Jianguo 4* или подобен; 2 нощувки

със закуски в Сиан в хотел Grand

Dynasty Culture Hotel 4* или подобен; 2

нощувки със закуски в Луоян в хотел

Peony Hotel 3* или подобен; 2 нощувки

със закуски в Пекин в хотел 5L Hotel 4*

или подобен; Хранения по време на

програмата – 6 обеда и 5 вечери;

Обиколка на Шанхай с посещение на

Градините „Ю Юан“ в Шанхай с

включена входна такса; Обиколка на

Сиан с посещение на Теракотената

армия и Голямата с джамия включени

входни такси; Обиколка на Луоян с

посещение на Манастира Шаолин;

Обиколка на Пекин с посещение на

Летния имперски дворец, Великата

китайска стена и Забранения град;

Всички трансфери упоменати в

програмата; Билет за влак Шанхай –

Сиан – Луоян – Пекин; Транспорт с

високоскоростен влак Шанхай – Сиан –

Луоян - Пекин; Медицинска застраховка

с покритие 10 000 евро и асистънс с

ДЗИ; Представител на туроператора с
български език за целия престой.
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Кушадасъ - цени от 490 лв

Кушадасъ е град в Турция, разположен на
брега на Егейско море. В буквален превод
името на града означава "Птичи остров".
Предполага се, че името му идва от малкия
скалист остров с формата на птича глава,
разположен близо до старото пристанище в
града. Друго обяснение е, че по време на
сезонните миграции на него се събират
хиляди птици. Старите къщи по
крайбрежието, някои от които превърнати в
приятни кафенета, и чистите плажове
създават неповторима атмосфера и отлични
условия за почивка на море в Турция.

Дидим – цени от 350 лв

Град Дидим е разположен на югозапад в
Турция, на източното крайбрежие на Егейско
море. Намира се на приблизително 200
километра южно от Измир. Градът се явява
административен център на едноименния
район. Броят на населението в Дидим
възлиза на около 42 000 човека. Градът се
развива като един от туристическите центрове
на егейското крайбрежие на Турция.

Бодрум – цени от 379 лв

Бодрум се намира в Турция, на територията
на древният град Халикарнас, където се е
намиралмавзолеят от Халикарнас - едно от
Седемте чудеса на древния свят. Самият
мавзолей е разрушен през Средновековието
от силно земетресение, като някои части от
него са запазени и са изложени в Британския
музей. Курортът предлага много възможности
за забавление, едно от тях са организираните
екскурзии до град Ефес, Памуккале и до
гръцкия остров Кос - с ферибот. Може да
видите и замъка Бодрум или да попътувате с
лодка тип гюлет (двумачтов дървен
плавателен съд), а защо да не посетите и
селището Тургутреис, което се намира на
около двадесетина км от Бодрум.

ПОЧИВКИ В ТУРЦИЯ

Мармарис – цени от 279лв

Мармарис е важен пристанищен град на
средиземноморското крайбрежие
на Турция. Той се намира на брега, където
се срещат Егейско море и Средиземно
море. Водата е кристално чиста, а
планинските склонове са покрити с борови
гори. От малко рибарско селище в миналото
днес Мармариссе е разраснал до един от
най-големите турски курорти. В разгара на
сезона в залива на Мармарис се събират до
10 000 лодки и яхти, някои от които струват
милиони, защото градът е обичан от
богатите и известните. В Мармарис има
разнообразие от водни спортове, няколко
планински маршрута, по които може да се
разходите, както и много възможности за
екскурзии из крайбрежните селца.

Фетие – цени от 450 лв

Фетие е морски курорт в Турция, разположен
на западния бряг на залива Фетие на брега
на Средиземно море. Курортът предлага
чудесни плажове, исторически
забележителности и е любимо място на
парапланеристите. Фетие има отлично
пристанище, а атмосферата в него е
мултинационална, особено през
туристическия сезон. Това е може би
единственият град в света, в който можете
да видите саркофази на улицата, които
стават особено впечатляващи през нощта,
когато са осветени.

Анталия – цени от 318 лв

Анталия – перлата на турската ривиера,
един от най-важните центрове в региона и и
рай за туристите. Градът е заобиколен от
високи палнини и средиземноморското
крайбрежие. Районът е изпълнен с
множество археологически и исторически
обекти, които предлагат чудесни
възможности за туризъм от всякакъв вид и
почивка на море. Туризмът е основно перо в
икономиката на Анталия и региона.
Международното лeтище на курортния град
е една от портите на Турция за развитие на
международния туризъм.
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Допълнителна информация
Настаняването в автобуса е по ред на записване.
Необходими документи: При пътуване до държави от ЕС, Сърбия, Македония, Албания, Босна и
Херцеговина, Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с
валидна лична карта. За всички останали държави се пътува със задграничен паспорт, валиден най-
малко 6 месеца след датата на завръщане. За деца до 18 г., пътуващи без родители или с 1 родител
е необходима нотариално заверена декларация от родителите /оригинал и копие/; За деца до 18 г.,
при разминаване на фамилиите на детето и родителите е необходим акт за раждане /оригинал и
копие/.
Записване и начин на плащане: внасяне на 30 % от цената депозит при записване и сключване на
договор за организирано туристическо пътуване, като пълния комплект документи за пътуването се
предоставя след цялостното заплащане на услугите;
Доплащането се извършва до 10 дни преди датата на отпътуване;
Минимален брой туристи за осъществяване на пътуването - 35 пълноплащащи туриста;
Такса отказ от тур.пътуване:
 ако потребителя се откаже до 30 дни преди датата на отпътуване, той не дължи такса

прекратяване (ако това не противоречи на анулационните условия при закупени самолетни
билети);

 ако потребителя се откаже от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, той дължи такса отказ
от пътуване в размер на 30% от цената на организираното пътуване в лева;

 ако потребителя се откаже от 14 до 8 дни преди датата на отпътуване, той дължи такса отказ
от пътуване в размер на 70% от цената на организираното пътуване в лева;

 ако отказът на потребителя е под 7 дни преди датата на отпътуване, той дължи такса отказ от
пътуване в размер на 100% от цената на организираното пътуване в лева.

Забележки:
* Допълнителните екскурзии и мероприятия заявени и заплатени в офиса на туроператора или негов
представител се ползват с отстъпка 10%.
* Възможно е разместване в графика на провеждане на допълнителните мероприятия с цел спазване
работното време на обектите.
* Входните такси са актуални към момента на публикуване на програмата. Туроператорът не носи
отговорност при евентуална промяна.
* Агенцията си запазва правото да променя цените в следствие на драстично увеличение на
горивата.
* В случай на медицинско заболяване или хоспитализиране на туриста, представителя на
туроператора може да съдейства на пострадалия, доколкото му позволява програмата без да
ощетява останалите туристи или да нарушава целостта на пътуването.
* Туроператорът не е страна по застрахователното събите и не носи отговорност, ако поради
неспазване на общите условия на застрахователя, на туриста му бъде отказана помощ в чужбина
или изплащане на направените разходи.
* Туроператорът не дължи обезщетение и не възстановява суми на турист прекратил пътуването си
поради медицински проблем или по собствено желание.
* Туроператорът не възстановява сумата от туристическото пътуване поради закъсненине от страна
на пътуващите.
* Туроператорът и Превозвачът не носят отговорност за загубен, откраднат или забравен багаж по
време на пътуването и престоя на туриста, както и за съдържанието на багажа.
* Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които по някакви
причини им е отказан достъпа до страните включени в програмата, поради забрана за напускане на
страната, невалидни или липсващи документи или други независещи от него причини.
* Препоръчва се сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т. 14
от ЗТ за покриване на невъзстановимите от туроператора разходи, извършени във връзка с
предстоящото пътуване, което е анулирано поради непреодолими обстоятелства като злополука,
заболяване, смърт, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др. Застраховката се
сключва в срок до 5 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване
на самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане
(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 10 дни.
Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от застрахователната сума и дните от
датата на сключване до края на пътуването. Застрахователната сума е в лева и се определя в
зависимост от размера на цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или
хотелската резервация.
Препоръка: Програмата не е препоръчителна за лица с ограничена подвижност!




