Пътуване с Глетчер Експрес
Швейцария и Италия - неотразимите езерни очи на
Алпите
Автобусна програма без нощен преход
9 дни / 8 нощувки / 8 закуски
Дата: 29.06.2018г. - 7.07.2018 г.

Маршрут: София - Любляна - Торино - Лаго Маджоре – Изола
Белла – Изола Мадре - Лозана – Женева - Монтрьо - Цермат Бриг - Глетчер експрес - Сен Мориц - Белинзона - Лугано - Лаго
ди Комо - Лаго ди Гарда - София

Програма:
1 ден: София - Любляна
Отпътуване от София в 06.30 ч. от пл. „Александър Невски”. Транзитно
пътуване през Сърбия и Хърватска. Кратка вечерна разходка из центъра на
Любляна – фонтанът Роба, Кметството, Тройният мост, Мостът на
обущарите. Настаняване в хотел в района на Постойна/ Липица. Нощувка.
2 ден: Торино

Закуска. Отпътуване за Торино - столицата на областта Пиемонт, изящен
бароков град, построен от Савойската династия, чието великолепие често
се сравнява с това на Париж. Пешеходна обиколка с разглеждане отвън на
следните забележителности: Площад Карло – представителното лице на
града с църквите Сан Карло и Санта Кристина, Площад Кастело,
историческият център на Торино, приютил пищния дворец Мадама и
музея на древното изкуство, Kралският дворец и Катедралата. Настаняване
в хотел. Нощувка.
3 ден: Лаго Маджоре – о-в Изола Белла – о-в Изола Мадре - Лозана

Закуска. Отпътуване за Вербания – курорт, разположен на Лаго Маджоре.
Възможност за пътуване с ферибот до Изола Белла, най-популярният сред
островите в езерото, на който се намира известния бароков дворец Палацо
Боромео (XVII в.), обграден от уникално красиви терасирани градини и до
Изола Мадре,известна с ренесансовата си вила и ботаническа градина.
Отпътуване за Лозана - столицата на Олимпийските игри и на кантона Во.
Настаняване в хотел. Нощувка.
4 ден: Лозана – Женева

Закуска. Отпътуване за Женева. Разходка из Стария град – булевард Русо,
Мезон Тавел, Катедралата Сен Пиер, Кулата, Кметството, паметникът на
Реформацията. Обиколката продължава из Английската градина край
езерото със забележителния фонтан и цветния часовник. По желание
разходка с корабче по Леманското езеро или по – известно за нас Женевско
езеро или посещение на Музея на изкуството и историята. Връщане в
Лозана. Пешеходна разходка с посещение на Катедралата, Шато Сент Мер,
стария Епископски дворец, църквата Св. Франсоа. Фотопауза на замъка
Уши. По желание посещение на Олимпийския музей. Нощувка.
5 ден: Монтрьо - Цермат

Закуска. Отпътуване за Монтрьо и спирка за разходка из перлата на
Швейцарската Ривиера, разположена амфитеатрално над бреговете на
Леманското езеро. Продължаване за селището Теш, откъдето само със
зъбчата железница може да се придвижите до курорта Цермат,
традиционно швейцарско селище от дървени къщички с малки прозорчета,
отразяващи красотите на най – известния връх в Алпите - Матерхорн (4478
м). Оттам по желание можете да се изкачите с лифт до Малкия Матерхорн
(3883 м). Това е възможност за едно незабравимо пътешествие до един от

покривите на Европа. Настаняване в хотел в района на кантона Вале.
Нощувка.
6 ден: Глетчер (Ледников) експрес

Закуска. Възможност (изисква се предварителна резервация) за
незабравимо железопътно изживяване по маршрут, преминаващ през
някои от най-красивите места в Европа. Така нареченият Глетчер експрес е
бавно движещ се влак, който за около 8 часа прекосява югоизточните
Швейцарски Алпи по линия с 291 моста и 91 тунела. Тръгването е от Бриг.
Пристигането в късния следобед е в Сен Мориц – най - старият и шикозен
зимен курорт, който се радва на световна известност и е предпочитан от не
малко филмови звезди и кралски особи. Свободно време за разходка.
Настаняване в хотел в района на кантона Граубюнден. Нощувка.
7 ден: Белинзона - Лугано - Лаго ди Комо

Закуска. Отпътуване към Белиндзона – град на замъците и столица на
областта Тичино. Кратка спирка и по възможност разглеждане на един от
3–те
средновековни
замъка
(UNESCO):
Кастел
Гранде–
най-впечатляващият, Кастело ди Монтебело– с най–красивия пейзаж към
долината Тичино, Кастело ди Сасо Корбаро. Продължаване към езерото
Лугано и за разположeния на бреговете му едноименен швейцарски град с
италианска атмосфера, многобройни кафенета, слънчеви площади и
павирани улички. Разходка из aристократичния крайезерен парк и из
Стария град с Катедралата Сан Лоренцо. Следва посещение Комо –
град-курорт край езерото Лаго ди Комо. Фотопауза и продължаване към
областта Ломбардия. Настаняване в хотел. Нощувка.
8 ден: Лаго ди Гарда

Закуска. Отпътуване към Сирмионе, един прекрасен град–курорт,
живописно разположен на тесен полуостров в южната част на
емблематичното езеро Лаго ди Гарда – най-голямото езеро в Италия,
където красотата на средиземноморската природа среща очарованието на
южните Алпи. Свободно време за разходка и снимки. Продължаване за
Словения. Настаняване в хотел. Нощувка.
9 ден: София

Закуска. Отпътуване за България. Пристигане в София около 23.00 ч.

Цена: 1185лв на турист в двойна стая

Цена за ранни записвания до 23.01.2018г - отстъпка 80лв. от
пакетната цена

Цената включва:
 Транспорт с автобус, 8 нощувки със закуски в хотели 3***, от които: 2 –
в Словения, 1 – в Торино, 2 – в района на Лозана, 1 – в района на
кантона Вале, 1- в района на кантона Граубюнден, 1- в района на
Ломбардия
 Туристическа програма
 Водач от агенцията.
Цената не включва:
 Входните такси за посещаваните туристически обекти по програмата

 Разходката с корабче по Женевското езеро и ферибота до Изола Белла

 Екскурзията с Глетчер експрес – 110.00 CHF при минимум 10 туристи +
33 CHF запазено място във II-ра класа, по желание доплащане за обяд
във вагон-ресторанта – 43.00 CHF – 3-разделно хранене; 30 CHF – само 1
основно ястие (изисква се предварителна резервация при
сключване на договора за организирано пътуване най-късно месец
преди датата)

 Влакчето от Теш до Цермат и обратно – 15.60 CHF (~ 20 лв.)

Други:
 Доплащане за: Медицинска застраховка с покритие 10 000 EUR– 12 лв.,
за лица между 65 и 70 год. – 18 лв., за лица над 70 г. – 24 лв.
 Намаление за: Дете до 18 год. с двама възрастни в стая на
допълнително легло – 130 лв.

 Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 35
туристи

 Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 7
дни преди началната дата

 Необходими документи: Лична карта ИЛИ задграничен паспорт; няма
визови, санитарни и медицински изисквания за посещаваните по
маршрута страни.
 Начин на плащане: Депозит – 30 % от пакетната цена, доплащане – до
20 дни преди отпътуване.

 Музейни такси: Жeнева - Катедралата Сен Пиер: вход – безплатен;
изкачване на кулата – 5 CHF, Мезон Тавел – безплатно, по време на
изложби 3.00 – 5.00 CHF, деца до 18 г. – безплатно; Музей на изкуството
и историята – безплатно, разходка с корабче из Леманското езеро 19.00 CHF, деца до 16 г. – 10 CHF; Лозана - Олимпийският музей – за
възр. 18 CHF, за деца от 6-16 г. – 10 CHF, пенсионери – 16 CHF, студенти
– 12 CHF, за групи – 16.00 CHF; Катедралата: безплатно,Исторически
музей на Лозана (Старият Епископски дворец ): 8 CHF, ученици и деца
под 16 г. – безплатен; Бeлинзона - за Кастел Гранде, Кастело ди
Монтебело, Кастело ди Сасо Корбаро: 10 CHF, за пенсионери – 4 CHF, за
група от мин. 10 тур. – 5 CHF, за Историческия и Археологически музей
- по 5.00 CHF, за деца и ученици, пенсионери – по 2.00 CHF; Цeрмат трансфер с влак от Теш до Цермат и обратно – 15.60 CHF, изкачване с
лифт от Цермат до Малкия Матерхорн и обратно – 110.00 CHF, за деца
под 16 г. – 50.00 CHF, за деца под 9 г. – безплатно, за групи над 10 тур. –
88.00 CHF, за деца – 50.00 CHF * От Цермат (1620 м) до Малкия
Матерхорн (3883 м) има няколко станции, до които можете да се
изкачите. Цените за отиване и връщане с лифт са както следва: Цермат
– Фури (1886 м): възрастен – 17.00 CHF, за групи - 13.00 CHF, Цермат –
Шварцзее (Черното езеро – 2582 м): 49 CHF, за групи – 38.50 CHF,
Цермат – Трокенер Щег (2939 м): 65 CHF, за групи - 51.00 CHF, Глетчер
експрес – цена 2-ра класа - 113.00 CHF при мин. 10 тур. + 43 CHF
запазено място във II-ра класа, по желание доплащане за обяд във
вагон-ресторанта – 43.00 CHF – 3-разделно хранене, 30.00 CHF - едно
ястие (изисква се предварителна резервация при сключване на
договора за организирано пътуване най-късно месец преди
отпътуване), деца до 6 г. – безплатно, деца от 6-16 г. – 50% намаление,
Торино - Кралският дворец, Кралската оржейна, Галерията на
Савойската династия - комибиниран билет 12.00 EUR; Музей на
древното изкуство – 10.00 EUR; Египетския музей – 7.50 EUR, Изола
Белла – Изола Мадре – моторни лодки в двете посоки – 18.00 EUR, вход

за двореца на Изола Белла – 15.00 EUR – цена за възрастен, цена за
група при мин. 16 туристи – 12.00 EUR, деца 6 -15 г. – 8.50 EUR, вход за
Изола Мадре с посещение на двореца и ботаническата градина – 12.00
EUR – цена за възрастен, деца до 6 -15 г. – 6.50 EUR, група мин. 16
туриста – 10.00 EUR, комбиниран билет за посещение на дворците на
островите Изола Белла - Изола Мадре – 20.50 EUR – цена за възрастен,
деца 6 -15 г. – 10.00 EUR, 17.00 EUR – цена за група от мин. 16 туристи.

 Застраховка „Отмяна от пътуване“: предоставяме възможност за
сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл.
80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите за анулиране
на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради
здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно
явяване на дело, съкращаване от работа и др. Стойността на
застраховката се изчислява на база крайна дължима сума по договора,
като има значение и възрастта на Потребителя. В зависимост от
възрастта на туриста стойността на застраховката е между 3% и 8%
върху крайната дължима сума по договора за организирано пътуване.

