Септемврийски празници в Рим
22.09.2017г - 25.09.2017г / 4 дни, 3 нощувки
Самолетна програма

Програма
ДЕН 1 / 22.09/: Събиране на летище София в 12:40 ч. Отпътуване за Рим с полет
на авиокомпания Wizz Air. Кацане на летището в Рим – 13:45 ч. Трансфер до
центъра на града. Следва:
*Панорамна обиколка на Рим (включена в цената): Арката на Константин,
Колизеума - запазил спомена за една величествена империя, хълма Капитолия
със статуята на Марк Аврелий, Авентинския хълм, площад Венеция, Колоната
на Траян, замъка на Ангела, площад „Св. Петър“ и др.
Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.
ДЕН 2 / 23.09/ Закуска. Свободно време или екскурзии 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.
ДЕН 3 / 24.09/ Закуска. Свободно време или екскурзия 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.
*По българските следи в Рим - ще видите всички места, които българската
история трябва с гордост да помни, докоснати от едни от най-забележителните
българи. Свободно време. Нощувка.
ДЕН 4 / 25.09/ Закуска. Трансфер до летището. Полет на Wizz Air от Рим в 14:25
ч. Каца в София в 17:25 часа.

Хотел по програмата:
Хотел Raeli Hotels 4*

Настаняване: Стандартна стая с включена закуска
Цени:
На човек в стая с 2 легла: 404€
На човек в стая с 1 легло: 507€
Двама възрастни и едно дете (2-11.99г) в 1 стая: 1162€
Цената включва:
* Самолетен билет София – Рим – София, с директен полет на Wizz Air;
* Летищни такси;
* Голям салонен багаж до 15 кг. с размери 56x45x25 см.

* 3 нощувки със закуски в хотел от веригата Raeli hotels 4*
* Панорамна обиколка на Рим с екскурзовод на български език;
* Трансфер летище – хотел – летище;
* Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро;
* Представител на агенцията по време на пътуването.
Цената не включва :
* Градски транспорт в Рим (1,5 евро за еднопосочен билет, 6 евро за 24 часа);
* Туристическа такса в Рим, която се заплаща индивидуално от всеки турист на
рецепцията - 6 евро на турист/вечер;
* Разходи от личен характер;
* Допълнителни екскурзии.
Полетно разписание:
София – Рим: Излита в 12:40 / Каца в 13:45
Рим – София: Излита в 14:25 / Каца в 17:25
*** Възможна е промяна на полетното разписание, като клиентите ще бъдат
уведомени своевременно.
*** Туроператорът си запазва правото да прави промени в програмата.
Допълнително се заплаща по желание на клиента :
* Градски транспорт в Рим (1,5 евро за еднопосочен билет, 6 евро за 24 часа);
* Посещение на град-държава Ватикана - Ватикански музеи със Сикстинската
капела и базиликата „Св. Петър“ – 85 лв. за възрастен / 42 лв. за дете;
* Римски площади - Пешеходна обиколка с екскурзовод на български език – 35
лв. За възрастен / 18 лв. за дете;
* Полудневна екскурзия до Тиволи – посещение на една от най-красивите
средновековни папски вили: Вила Д‘Есте – 80 лв. за възрастен / 40 лв. за дете.
* По българските следи в Рим – 40 лв. възрастен / 20 лв. дете – посещение на
светите места за българите.
Забележка:
*Минимален брой за провеждане на пътуването няма. Полета и стаите в хотела
са гарантирани.
*Туристическа такса в Рим, която се заплаща индивидуално от всеки турист на
рецепцията - 6 евро на турист/вечер;
Условия за резервации:
*Депозит: 300 лв на човек при записване;
*Доплащане: 22 дена преди дата на тръгване.
Условия за анулации:
*До 60 дни преди датата на полета: без неустойка;
*От 60 до 30 дни: 300 лв;
*От 29 до 20 дни: 50% от общата стойност на пътуването;
*От 19 до 14 дни: 80% от общата стойност на пътуването;
*Под 14 дни преди датата на пътуване: цялата дължима сумa.

