ДУБРОВНИК – БУДВА – КОТОР
Дати за 2017 : 02.03, 30.03, 14.04, 28.04, 21.05, 08.06, 03.09, 21.09, 12.10
1 ден
Отпътуване от София рано сутринта от Централна автогара. Пътуване през Сърбия.
Пристигане вечерта. Настаняване в хотел. Вечеря. Нощуване.
2 ден
Закуска. Екскурзия до Дубровник. Разглеждане на стария град: главната порта на града,
старата аптека, двореца Спонца, където са се секли монетите на Дубровнишката
Република, паметника на Гундулич, Францисканския манастир, който бил извън града,
но заради множеството войни се наложило да бъде преместен вътре през 1317г.,
Доминиканския манастир от 1301г. - днес музей на изкуството от 16 век, църквата на
Спасителя, която единствена оцелява след голямото земетресение от 1667г. Свободно
време в града. Връщане в Будва. Вечеря. Нощуване.
3 ден
Закуска. Екскурзия до Котор. Преминаване покрай Которския залив. Разглеждане на
стария център на града: Морската порта, катедралата Свети Трифон, часовниковата кула
от 17 век, малките площади. Свободно време. Връщане в Будва и разглеждане на
историческата част на града, която е опасана от стари крепостни стени и кули, сградите с
венецианска архитектура и църквата Св. Йоан. Свободно време. Вечеря. Нощуване.
4 ден
Закуска. Отпътуване за България. Пристигане в София вечерта.
Цена в лева:
Възрастен в двойна или
тройна стая
325 лв.

Единична стая
405 лв.

Дете до 11.99 г. като трети
човек в стая
230 лв.

Цената включва:
 Транспорт с автобус;
 3 нощувки с 3 закуски на блок маса и 3 вечери на меню в 3* хотел в района на
Будва;
 Разходка с местен екскурзовод в Дубровник на български/руски език;

 Разходка с местен екскурзовод в Котор на български/сръбски език;
 Разходка с местен екскурзовод в Будва на български/сръбски език;
 Медицинска застраховка с асистанс на стойност 10 000евро.
 Тур мениджър от агенцията.
Цената не включва:
 Входни такси за музеите.
 Градска такса – 1 евро на човек на нощ

Условия:
Цената на екскурзията е валидна при 40 пълно платили.
При резервация се плаща 40% от стойността на екскурзията. Пълно плащане 25 дни преди
датата на отпътуване.
Срок за уведомяване при недостигнат минимален брой туристи – 20 дни преди датата на
отпътуване.
Възможна е промяна в дните на провеждане на екскурзиите във връзка с промени в
работното време на музеите.
Възможни са промени във входните такси на музеите.
За лица над 65 г. има доплащане за мед. застраховка.
За пътуване до Черна гора и Хърватска е необходима лична карта или валиден
международен паспорт.
Не са необходими ваксинации.
Деца под 18 г., пътуващи с 1 родител е необходимо да имат нотариално заверено
пълномощно от другия родител. По време на пътуването е необходимо да се носи
фотокопие на пълномощното.

