НОВА ГОДИНА 2018 в МИЛАНО
Дата: 28.12 – 01.01
5 дни/4 нощувки
Хотел “UNA SCANDINAVIA” 4*

ПРОГРАМА
1 ДЕН / 28.12/ София - Милано
Среща на летище София, Терминал 2 , два часа преди полета. Директен полет СофияМилано с Авиокомпания Bulgaria Air. Кацане на летище Малпенса, Милано около
14:50ч. Трансфер до Милано.
 Панорамна обиколка на Милано - Туристическа програма: Пиаца дел Дуомо с
катедрала в неоготически стил, наречена чудото на Италия; Ла Скала – един от
най-престижните световни оперни театри; замъкът Сфорцеско (отвън), построен
през 1368г, за да защитава града, покритата галерия на Виктор Емануил II.
Настаняване в хотела. Нощувка.
2 ДЕН /29.12/ Милано – Торино
Закуска. Свободно време за самостоятелни разходки или пожелание допълнителна
екскурзия:
 Целодневна екскурзия до Торино - промишлен, бизнес и културенцентър в
Северна Италия, столица на Пиемонт. Пешеходна разходка: площад "Пиаца
Кастело" с Палацо Мадама - резиденция на кралиците вдовици от 17 век; Палацо
Реале - кралска резиденция до 1865 г.; църквата "Сан Лоренцо", строена през 17
век; Катедралата от 15 век, посветена на св. Йоан Кръстител; "Виа Гарибалди" най-известната търговска улица.
Завръщане в хотела. Нощувка.
3 ДЕН /30.12/ Милано-Комо-Лугано
Закуска. Свободно време за самостоятелни разходки или пожелание допълнителна
екскурзия:
 Екскурия до езерото Комо и Лугано - Езерото Комо и разглеждане на
едноименото градче носещо същото име – Комо. Пешеходна разходка в Комо,
разположен на югозападния бряг на едноименното езеро: площад “Кавур”;
Паметникът на съпротивата; храмът “Волтиано”.Отпътуване и разглеждане на
езерото Лугано.
Завръщане в хотела. Нощувка.
4 ДЕН /31.12/ Милано-Верона
Закуска. Свободно време за самостоятелни разходки или пожелание допълнителна
екскурзия:
 Полудневна екскурзия до Верона - Арена ди Верона (отвън), къщата на
Жулиета
(отвън),
площад
„Бра”,
площад
д’Ербе,
площад
“Синьория”, резиденцията на Скалиджери (Дворецът на управителя),
Катедралата.
Следобед, завръшане в хотела. Участие в Новогодишните празненства на централния
площад в Милано или очаквайте нашите предложения за Новогодишна вечеря.
Нощувка.
5 ДЕН /01.01/ Милано-София
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летището около 18:00ч. Директен
полет на България Ер и кацане на летище София, Терминал 2 около 23:30ч. българско
време.

Цени:
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, с включени
летищни такси за резервации до 20.08.2017г.
Дата

Човек в двойна
Тройна стая

28.12 – 01.01

850

/ Единична стая
1020

Дете 2-11.99г в стая с
2 възрастни
720

Цената включва:
 Самолетен билет София – Милано - София с авиокомпания Bulgaria Air;
 Летищни такси
 Чекиран багаж до 23 кг и 10 кг ръчен багаж ;
 4 нощувки със закуски в хотел UNA SCANDINAVIA 4*;
 Транспорт с лицензиран автобус;
 Туристическа обиколка на Милано;
 Екскурзоводско обслужване по целия маршрут на български език;
 Медицинска застраховка на стойност 10 000 евро;
 Водач от агенцията по време на пътуването.
Цената не включва:
 Еднодневна екскурзия до Торино: 100 лева за възрастен/ 50 лева за дете до
11,99г.
 Еднодневна екскурзия до езерата Комо и Лугано: 80 лева за възрастен /40 лева
дете до 11.99г. ;
 Полудневна екскурзия до Верона: 60 лева за връстен/ 30 лева за дете до 11,99г.
 Ползване на слушалки по време на туровете: 2 евро на обиколка
 Такса гориво: обявява се 21 дни преди полета;
 Новогодишна вечеря – Очаквайте нашите предложения!
 Градска такса 5 евро на нощ на човек;
 Разходи от личен характер;
Забележка:
Туроператорът си запазва правото да промени поредността на провеждане на
екскурзиите и / или полетното разписание.
Резервации:
Депозит 300 лв при резервация
Доплащане 21 дни преди датата на пътуване
Условия за анулации:
до 60 дни преди датата на полета: без неустойка
от 60 до 30 дни: 100лв
от 30 до 22 дни: 300 лв
под 22 дни преди датата на пътуване: цялата дължима сума
Полетно разписание:
Превозвач: Bulgaria Air
София – Милано Малпенса : 13:40 - 14:50 ч.
Милано Малпенса – София : 20:30 – 23:30 ч.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ:
Туристическа обиколка на Милано
Включена в цената
Туристическа програма: Пиаца дел Дуомо с катедрала в неоготически стил, наречена
чудото на Италия; Ла Скала – един от най-престижните световни оперни театри;
замъкът Сфорцеско (отвън), построен през 1368г, за да защитава града, покритата
галерия на Виктор Емануил II.
Туристическа обиколка на Верона
60 лева за възрастен/ 30 лева дете до 11,99г.
Арена ди Верона (отвън), къщата на Жулиета (отвън), площад „Бра”, площад
д’Ербе, площад “Синьория”, резиденцията на Скалиджери (Дворецът на управителя),
Катедралата.
Екскурия до езерото Комо и Лугано
80 лева на възрастен / 40 лева дете до 11.99г.
Езерото Комо и разглеждане на едноименото градче носещо същото име – Комо.
Пешеходна разходка в Комо, разположен на югозападния бряг на едноименното езеро:
площад “Кавур”; Паметникът на съпротивата; храмът “Волтиано”. По желание
изкачване със зъбчата железница до Брунате – курортно селище, където през 1912 г.
приключва жизнения си път Пенчо Славейков. Самото градче се намира на прекрасно
място, откъдето има невероятна гледка към цялото езеро. Отпътуване за Лугано
(Швейцария).
Целодневна екскурзия до Торино
100 лева на възрастен/ 50 лева дете до 11,99г.
Целодневна екскурзия до Торино - промишлен, бизнес и културенцентър в Северна
Италия, столица на Пиемонт. Пешеходна разходка: площад "Пиаца Кастело" с Палацо
Мадама - резиденция на кралиците вдовици от 17 век; Палацо Реале - кралска
резиденция до 1865 г.; църквата "Сан Лоренцо", строена през 17 век; Катедралата от 15
век, посветена на св. Йоан Кръстител; "Виа Гарибалди" - най-известната търговска
улица.
ХОТЕЛ
UNA SCANDINAVIA 4*
Разположението и вниманието към детайлите в обзавеждането на Una Hotel
Scandinavia 4* го превръщат в идеално място за бизнес пътуване и пътуване с цел
почивка. Una Hotel Scandinavia 4* e разположен на 5 минути пеша от метростанция
Domodossola и на 1 километър от миланския изложбен център MiCo CityLife.
Хотелът предлага на своите гости 153 елегантни стаи в класически стил, оборудвани с:
 Климатик
 Телевизор със Sky канали
 Безжичен интернет
 Минибар
 Мебели от махагон
 Баня с душ в единичните стаи
 вана и душ в двойните стаи
 Сешоар и безплатни тоалетни артикули, съдържащи алое.

Бар и ресторант
 Ресторант с градина, в който се сервират италиански и международни ястия.
Всеки месец се организират и тематични вечери. Капацитетът на ресторанта е
между 100 и 120 души.
 Лоби бар за леки закуски и напитки.
 Кафе- бар UNA, където могат да се правят приеми и коктейлни партита с до 100
гости. Предлага също така и обслужване “Grab & Run” от 05.00 до 07.00, когато
ресторантът се отваря за закуска. Всеки ден от 18:00ч има „Happy hour”.
Удобства в хотела
 Сауна
 Фитнес зала
Бизнес удобства
Хотелът разполага с 6 зали за срещи с капацитет до 170 души.
Други услуги
 Приемат се малки домашни любимци
 Гаражни места с допълнителна такса
 Безплатен трансфер от и до метростанция „Amendola”
По предварително запитване се осигуряват още:
 Бебешко столче
 Гладене на дрехи.

