Нова Година във Валенсия
Период: 30.12.2017 – 02.01.2018
Валенсия е столица на едноименните автономна област и провинция Валенсия.
Той е третият по големина град в Испания, след Мадрид и Барселона.Въпреки
че е един от големите градове на Испания, Валенсия може да бъде определена
като едно от скритите съкровища на страната. Това е град с много лица, в който
силно впечатление прави контрастът между готическата архитектура и сградите
в стария рибарски квартал Ел Кабанял. Градът е основан от римляните през
138 г. пр.Хр. под името Валентия на мястото на старо иберийско селище. Носи
името на император Валент и означава „сила, мощ, енергия“. По-късно по
времето на маврите става столица на Валенсианската тайфа. През XIV и XV в. в
града са построени някои от емблематичните сгради като кулите „Серано“,
Копринената борса, кулата „Микалет“. В катедралата на Валенсия се пази
Свещеният граал, донесен от Йерусалим. Най-посещаваният обект във Валенсия
е Градът на науките и изкуствата, дело на съвременните архитекти Сантяго
Калатрава и Феликс Кандела.

ПРОГРАМА:
1 Ден: Събота 30.12.2017
Излитане от летище София, Tерминал 1 в 5.30.ч. Пристигане на летище
Валенсия-Манисес в 7.50.ч Посрещане от фирмата - представител на
туроператора. Панорамна обиколка на български език: Северната гара, Арената
за кориди и парка Градините на Турия – намиращ се в старото корито на река
Турия, който пресича целия град и впечатлява със зеленината и
спокойствието,което предлага, с цветните градини, спортни съоръжения и
артистични сгради. Продължаване към модерната част на Валенсия - Града на
Изкуствата и науките – природо научен и архитектурен парк, състоящ се от 6
сгради: Двореца на изкуствата Кралица София с валенсианската опера,
Хемисферик- кино-планетариум, единствен в Испания с 3 вида различни
прожекции на едно място, ботаническата градина Умбракле с пешеходна алея и
музей на открито и музея на науките Принц Филип - интерактивен музей, в
който основното правило е „пипай“.Тук се намира и
Океанографик най-големият аквариум в Европа. Спиране на кулите Серано и пешеходна
разходка на историческия център на Валенсия – археологическия център
Алмоина, Базиликата „Дева Мария на изоставените”, дворецът Палау де ла
Генералитат Валенсиана, Катедралата на Валенсия с трите порти, Кулата
Мигелете, Кулата на Санта Каталина, площадът Пласа Редонда, Централният
пазар на Валенсия, Ла Лонха /копринената борса/ и др. Свободно време около
час.Трансфер до хотела. Настаняване след 12.00.ч. Свободно време.Нощувка.
2 Ден: Неделя 31.12.2017
Закуска. Свободно време за самостоятелно посещение на Града на изкуствата и
науките с Музея на науката и
Океанариума. В музея на науките “Принц
Филип”може буквално да се „докоснеш” до науката, в него са представени
редица интерактивни изложби, свързани с науката и технологиите, а
Океанографския музей е най-големият аквариум в Европа, с голямо
разнообразие от риби и морски животни, които сякаш плуват около Вас и с
невероятно шоу с делфини.По желание – празнична новогодишна вечеря с
парти в ресторанта на хотела. Нощувка.
3 Ден: Понеделник 1.1.2018
Закуска. Свободен ден. По желание: самостоятелно посещение на Биопарка
на Валенсия – „парче от Африка във Валенсия” – най-модерният зоопарк в
Европа, където оградите на практика са невидими и животните се чувстват в
естествената си среда на площ от 100 000 кв.м..Нощувка.
4 Ден: Вторник 2.1.2018
Закуска. Трансфер до летището. Отпътуване за София в 8.30. Кацане на Т1 в
12.40.

Пакетна цена на човек:
Хотел Acteon 4*+
Стандартна двойна стая

850 лв

Дете до 12 г. на доп. легло в 684 лв
стандартна двойна стая
Трети възрастен на доп. легло в 819 лв
стандартна двойна стая
Единична стая
1056 лв
*** Допълнително легло за възрастен и дете се потвърждава при конкретно
запитване.

Пакетната цена включва:

 Самолетен билет с а/к Уиз Еър с включен ръчен салонен багаж 55х40х23 см
до 10 кг
 3 нощувки със закуски в стандартна двойна стая хотел 4*+
 Трансфер летище-хотел-летище
 Панорамна и пешеходна обиколка на Валенсия с екскурзовод на български
език
 Обслужване на български език от представител на туроператора по време
на престоя
 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
Внимание: поради ораничено пространство авиокомпанията не може да
приеме целия ръчен багаж на борда.Може да се наложи преместване на някои
багажи в багажното отделение.

Цената не включва:

 Допълнителен багаж. 1 багаж до 20 кг – 116 лв двупосочно, до 32 кг – 136 лв
двупосочно. Цената е ориентировъчна и подлежи на препотвърждение от
страна на авиокомпанията на 7.12.2018
 Празнична вечеря с парти в ресторанта на хотела, цена–165 евро на човек,
дете до 12 г. – 55 евро. Цената включва: вечеря, парти пакет, дискотека
след вечерята. Доплащане за
неограничени напитки по време на
дискотеката – 16 евро на човек.
 Празнична вечеря във фламенко ресторант с включени напитки и танцова
програма – очаквайте допълнителна информация - от 125 евро на
човек.Цената не включва транспорт до/от ресторанта.
 Комбиниран билет за Музея на Науката и Океанографическия музей – 31
евро на възрастен, 23 евро дете до 12 г. Препоръчваме закупуване на
билети предварително от България.
 Билет за Биопарк - 23,80 евро на възрастен, 18 евро на дете 3-12 г.
Препоръчваме закупуване на билети предварително от България.
 Разходи от личен характер
 Заплащането на новогодишните вечери е ПО ЖЕЛАНИЕ!

Допълнителна информация:

 Полетът е директен на авиокампания Wizz Air,с продължителност 3 ч.
 Часове на полетите от/до Т1 София:
Отиване: 05.30.- 07.50.
Връщане: 08.30 – 12.40.

Обекти и музеи за самостоятелно посещение:

 Катедралата и Параклиса на Св. Граал – 7 евро
 Кулата Мигелете – камбанарията на Катедралата, с невероятна панорама
към града – 2 евро
 Сградата на Копринената Борса под защитатата на ЮНЕСКО – 2 евро
 Музей на изящното изкуство – втори по важност след Прадо с шедьоври на
средновековните валенсиански майстори, на Веласкес, на Мурильо, на Ел
Греко, Гоя и
вход– безплатен..Затворен на 1.1., отворен всеки ден от
10.00- 20.00.
 Национален Музей на керамиката – 3 евро, затворен на 1.1.,отворен
всеки ден от 10.00.-14.00. и от 16.00 – 18.00., в неделя безплатен вход.
 Св.Николас – Валенсианската Сикстинска капела – 5 евро
 Океанографик – най-големият Аквариум в Европа – 29,10 евро. Отворен на
31.12. от от 10.00. до 16.00. и на 1.1. от 12.00 – 18.00.
 Биопарк – уникалния Зоопарк на Валенсия – 23,80 евро. Отворен на 31.12.от
10.00. до 17.00. и на 1.1.от 11.00. – 18.00.
 Музеят на науката е отворен на 31.12. от 10.00. до 18.00. и на 1.1. от 16.00 –
20.00.
Необходими документи за резервация: Валидна лична крата или задграничен
паспорт, задължително се предоставя копие на документа,с който ще се пътува
при сключване на договор.
Условия за записване: Депозит 400 лв, доплащане 21 дни преди отпътуване. В
случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора за организираното
пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните
неустойки:
 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от пътуването от третия ден, следващ
записването до 14 дни преди датата на пътуване дължи неустойка в размер
на депозита.
 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от пътуването от 14 до 7 дни преди датата на
пътуването – му се възстановяват 10% от общата стойност на пътуването.
 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от пътуването 7 дни преди пътуването не му
се възстановяват никакви суми
Минимален брой за осъществяване на пътуването – 20 човека. Срок за
уведомление 10.12.2017

Информация за хотела:
Хотел Acteon 4*+
Намира се на пешеходно разстояние от града на Изкуството и Науката, на 10
минути пеша от историческия център на Валенсия.
В хотела: ресторант, кафе-бар,скуош корт,безплатен безжичен интернет.
В стаите: телевизор, климатик, сешоар, минибар, сейф.

