Лигурска ривиера и Монако

6 дни / 5 нощувки
Полети
Излита / час
Каца / час
10:20
11:30

Полет
Авиокомпания
София –
„България Ер”
Милано
Милано –
12:25
15:25
„България Ер”
София
Период на пътуване – 14 – 19 април 2020 година
Ранни записвания до 1 февруари 2020 година
Двойна стая
Единична стая
Тройна стая
Дете да11
години с двама
възрастни
1055 лева
1210 лева
1025 лева
999 лева
Стандартна цена след 1 февруари 2020 година
Двойна стая
Единична стая
Тройна стая
Дете до 11
години с двама
възрастни
1119 лева
1274 лева
1079 лева
1044 лева

Туристическа програма:
ПЪРВИ ДЕН
10:20 – 11:30 – полет София – Милано (Малпенса). Отпътуване за хотела на
Лигурската ривиера (около 200 – 250 км от Милано). Настаняване в хотела. Вечеря.
Нощувка.
ВТОРИ ДЕН
Закуска. Свободен ден за плаж. Възможност за екскурзия с автобус и екскурзовод
на български до Генуа с доплащане 38 лв, екскурзията се провежда при група от
минимум 20 човека (цената включва транспорт с автобус и обиколка на Генуа с
екскурзовод на български, входни такси не са включени в тази цена). Родина на
Христофор Колумб и столица на областта Лигурия, Генуа, най-голямото
италианско пристанище, е разположена в един чудно красив залив и подрежда
амфитеатрално своите квартали по хълмовете, които завършват в морето. Това
е един изключителен град, град на контрасти, в който дворците и пищните църкви
стоят рамо до рамо със скромни къщички, оформящи криволичещи улички, а
старите складове по пристанището, превърнати днес в различни културни
институции, си съжителстват с нови сгради от стъкло и метал. Екскурзията
включва разглеждане на Генуа – пешеходна разходка: старото пристанище,
двореца Сан Джорджо, катедралата "Сан Лоренцо" (отвън), Палацо дукале, „Пиаца
де Ферари, къщата на Христофор Колумб, Порта Сопрана, „Пиаца Сан Матео“,
дворците по „Виа Гарибалди“ (отвън), които са в списъка на ЮНЕСКО за
световното културно наследство. Свободно време за разходка из стария град, по
пристанището или за разглеждане на Аквариума на Генуа – един от най-големите в
Европа. Вечерта – завръщане в хотела. Вечеря. Нощувка.

ТРЕТИ ДЕН
Закуска. Свободен ден за плаж. Възможност за целодневна екскурзия с автобус и екскурзовод

на български до перлите на залива Тигулио – Рапало, Портофино и Санта
Маргерита Лигуре - с доплащане 59
лв.,

екскурзията се провежда при група от минимум 20 човека (цената включва
транспорт с автобус до Рапало или Санта Маргерита, билет за корабче до
Портофино и до Санта Маргерита и екскурзовод на български). Разходка из Рапало
– елегантен курортен град, сгушен в прекрасен залив в началото на полуострова на
Портофино. От Рапало до Санта Маргерита Лигуре се взима корабче за разходка из
залива Тигулио. Разходка из Санта Маргерита Лигуре – елегантен курорт с
бляскави хотели, разположени на тераси към морето, от които се откриват
прекрасни гледки към скалистите брегове на полуострова. От Санта Маргерита
Лигуре се взима корабче, за да се стигне до Портофино. Разходка из Портофино,
където можете да се насладите на една от най-красивите гледки в Италия –
яркоцветните къщи на малкото рибарско градче са скупчени около заливчето и се
оглеждат в морските води, а стръмно спукащите се към морето хълмове, покрити с
кичестата зеленина на пинии и палми, са окичени с тежките класически фасади на
прекрасни вили. Вечерта – завръщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН
Закуска. Свободен ден за плаж. Възможност за целoдневна екскурзия с автобус и
екскурзовод на български до Чинкуе Тере – доплащане 59 лв за възрастни и 49 лв
за деца под 17 г., екскурзията се провежда при група от минимум 20 човека и цената
включва билет за железницата от Леванто или Ла Специя до Чинкуе Тере. Чинкуе
Тере е едно от най-красивите места на Лигурската ривиера – това са пет села
(Монтеросо ал Маре, Вернаца, Корниля, Манарола и Риомаджоре), сгушени на една
тясна ивица между морето и стръмните склонове на планините. Селцата са
построени на самия средиземноморски бряг, на малки, чудно красиви заливчета и по
стръмните скали. Достъпни са с помощта на специално построена железница.
Посещението на Чинкуе Тере може да се превърне в едно от най-впечатляващите
преживявания в живота Ви, от което завинаги ще запомните чудните картини на
многоцветните къщи, накацали една върху друга по скалите и надвиснали сякаш
над морската шир, на островърхите камбанарии на прекрасни църкви, на
терасовидно обработените хълмове, засадени с лозя и маслинови дървета,
представляващи истински апотеоз на човешкия труд, полаган поколения наред,
благодарение на който всъщност съществуват тези магически места. Екскурзията
включва: транспорт с автобус до Ла Специя, продължаване с железницата, която
води до селата със слизане за разходки и фотопауза във Вернаца, Манарола и

Риомаджоре. Вечерта – завръщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ПЕТИ ДЕН
Закуска. Свободен ден за плаж. Възможност за целодневна екскурзия с автобус и
екскурзовод на български до Монако и Монте Карло с доплащане 59 лв.,
екскурзията се провежда при група от минимум 20 човека (цената включва
транспорт с автобус и екскурзовод на български, входни такси не са включени в тази
цена). Екскурзията включва разглеждане на Монако и Монте Карло –
Катедралата, Двореца на династията Грималди, Океанографския музей, Казиното.
Вечерта – завръщане в хотела. Вечеря. Нощувка.
ШЕСТИ ДЕН
Закуска. Tрансфер до летището. 12:25 – 15:25 – полет Милано (Малпенса) – София.

Цената включва:
* Самолетен билет София - Милано - София с авиокомпания „България Ер”;
* Летищни такси;
* 1 бр. ръчен багаж до 10 кг;
* Чекиран багаж до 23 кг;
* 5 нощувки със закуски и вечери в хотел 3 звезди на Лигурската ривиера;
* Трансфери летище - хотел и хотел – летище;
* ранспорт с лицензиран автобус по програмата;

* Водач – придружител от туроператора.

Цената не включва :
* Такси за вход в музеи;
* Обявените специално, че са с доплащане, екскурзии;
* Застраховка „Медицински разноски при пътуване” (доплащане 12 лв. за
целия престой);
* Градска такса (city tax);
* Разходи от личен характер.

Допълнителни екскурзии :
Екскурзия с автобус и екскурзовод на български до Генуа
• Възрастен - 38лв.
• Целодневна екскурзия до Рапало, Портофино и Санта Маргерита Лигуре
• Възрастен - 59лв.
• Екскурзия до Чинкуе Тере
• Възрастен - 59лв.
• Дете до 17г. - 49лв.
• Екскурзия до Монте Карло
• Възрастен - 59лв.

