Магията на италианските езера - самолетна програма с обслужване на български език!

София – Милано – Бреша – Сирмионе – Гардоне – Бреша – Тирано – Сен Мориц – Милано
– Лугано – Комо – Милано – Стреза – Лаго Маджоре – Милано – София
ЦЕНИ И ДАТИ НА ЗАМИНАВАНЕ
20.04.2018 - 1079 лв
15.06.2018 - 1089 лв
24.08.2018 - 1065 лв
12.10.2018 - 1075 лв
ТУРИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА
ДЕН
1

2
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София – Милано – Бреша
Oтпътуване в 19.05 ч. от Терминал 2 на летище София с полет на авиокомпания
"Bulgaria Air" за Милано. Пристигане на летище Малпенса в района на Милано в 20.15 ч.
Отпътуване за Бреша. Настаняване в хотела. Нощувка.
Бреша – Сирмионе – Гардоне – Бреш
а
Закуска. Отпътуване за Сирмионе – уникален град, разположен върху тясна ивица земна
кора врязана в езерото Гарда: пешеходна разходка в Сирмионе: Крепостта; Старата част
на града, вилата на Мария Калас. Свободно време. Възможност за индивидуално
посещение на археологическия комплекс "Вилата на Катул" – внушителен
археологически резерват на бреговете на езерото, и разходка с корабче от Сирмионе до
Гардоне (билета за корабчето се заплаща допълнително). Гардоне е елитен курортен
град на брега на езерото с красива ботаническа градина. Възможност за посещение
на "Виториале дели Италиани" – мемориален комплекс на Габриеле Д'Анунцио
или ботаническата градина "Андре Хелер" – колекция от флора представяща растителни
видове от Африка, Южна Америка, Азия, Европа и Австралия. Свободно време. Връщане
в хотела. Нощувка.
Бреша – Тирано – Сен
Мориц – Милано
Закуска. Отпътуване за Тирано - китно малко алпийско градче, откъдето се започва
линията на известния Bernina Express, която достига до почти 2300 м надморска
височина. Трасето на 100-годишната високопланинска железница се счита за
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най-живописното на територията на Европа и е създадено специално, за да разкрие
красотата на швейцарските Алпи. Маршрутът предоставя невероятни гледки от долината
Поскиаво и едноименното езеро, обградени от високи заснежени върхове,
продължавайки да се вие нагоре покрай връх Сасал Масон, Лаго Бианко и достигайки до
прочутия швейцарски курорт Сен Мориц (пътуването продължава около 2 ч. и 30 мин.).
Свободно време в Сен Мориц. Отпътуване за Милано. Настаняване в района на Милано.
Нощувка.
Милано – Лугано – Комо – Милано
Закуска. Отпътуване за Лугано – един от най-зелените градове в Южна Швейцария,
разположен на езерото Лугано, известен с красивите си италиански дворци. Отпътуване
за Комо. Следобед 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, оттук започват и
много трекинг пътеки. Нощувка.
Милано – Стреза – Лаго
Маджоре – Милано
Закуска. Отпътуване за Стреза. Свободно време или по желание изкачване с лифт до
връх Мотароне, разположен между Лаго Маджоре и Лаго д`Орта, откъдето се открива
невероятна гледка към долината на река По, алпийските върхове и седемтe езера –
Маджоре, Д`Орта, Мергоцо, Варезе, Комабио, Монате и Биандроно. Възможност за
разходка с корабче до остров Изола Бела, известен с бароковия дворец "Боромео" и
уникалната градина, чиито стъпаловидни тераси напомнят на вавилонските. Свободно
време. Отпътуване към остров Изола Мадре - най-големия от трите острова в
Боромейския архипелаг. Посещение на двореца и невероятните градини, аранжирани в
британски стил и съставени от редки и екзотични видове. Връщане в хотела. Нощувка.
Милано – София
Закуска. Туристическа програма в Милано – италианският Ню Йорк, център на модата и
банковото дело: Замъкът на фамилията Сфорца; Миланската катедрала – най-красивата
готическа катедрала на юг от Алпите, строена по времето на управлението на Джан
Галеацо Висконти; пасажът „Виторио Емануеле”; Музикалният театър „Ла Скала” – един
от най-известните в света. Свободно време. 15:30 ч. - трансфер до летище Малпенса за
полета на авиокомпания Bulgaria Air до София в 19:00 ч. Пристигане на Терминал 2 на
летище София в 22:00 ч.

НАСТАНЯВАНЕ
Двойна стая със спалня
Двойна стая с отделни легла
Допълнително легло в двойна стая
Единична стая

включено в цената
включено в цената
включено в цената
+199 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Пълноцветен пътеводител за Средиземноморието на български
език на National Georgraphic (319 стр.)
Пълноцветен пътеводител за Швейцария на български език на
National Georgraphic (319 стр.)
За лица над 69 г. автоматично се добавя доплащане за завишена
застрахователна премия.
Специална услуга: Нощувка в хотел "Хемус" *** след пристигане +

24.90 лв.
24.90 лв.
0 лв.
30 лв.

трансфер летище - хотел (цена на турист при настаняване в двойна
стая)
Специална услуга: Нощувка в хотел "Хемус" *** след пристигане +
трансфер летище - хотел (цена на турист при настаняване в
единична стая)

54 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет и летищни такси София - Милано - София на авиокомпания "Bulgaria Air"
Чекиран багаж до 23 кг. и ръчен багаж до 10 кг.
Групов трансфер летище - хотел - летище
Транспорт с автобус по време на екскурзията
2 нощувки със закуски в хотел *** в района на Бреша
3 нощувки със закуски в хотел *** в района на Милано
Пешеходни разходки в Сирмионе, Гардоне (билет за корабче до Гардоне се заплаща
допълнително), Комо, Лугано и Милано
Билет за високопланинската железница Bernina Express от Тирано до Сен Мориц
Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 10 000 EUR на
застрахователна компания "Армеец"
Водач-екскурзовод от България по време на цялата екскурзия
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Такса престой в Италия, която се заплаща на рецепцията на всеки хотел - 2-3 EUR на турист на
ден (в хотел 2* и 3*) и 4-6 EUR на турист на ден (в хотел 4*)
Входни такси за археологическия комплекс "Вилата на Катул" (6 ЕUR) и крепостта (5 ЕUR) в
Сирмионе
Билет за корабче по Лаго ди Гарда от Сирмионе до Гардоне (около 20 EUR)
Входна такса за мемориалния комплекс "Виториале дели италиани" в Гардоне (комбиниран
билет 16 EUR, билет само за градините - 8 EUR)
Входна такса за ботаническата градина "Андре Хелер" в Гардоне (11 EUR)
Билет за зъбчатата железница от Комо до Брунате (5,50 EUR)
Билет за лифта от Стреза до връх Мотароне (19 EUR)
Двупосочен билет за корабче от Стреза до остров Изола Бела (около 7 EUR)
Входна такса за двореца "Боромео" и градините (16 EUR) на остров Изола Бела
Входна такса за двореца и градините (13 EUR) на остров Изола Мадре
Входна такса за комбинирано посещение на дворците и градините на островите Изола Бела и
Изола Мадре (21 EUR)
Входни такси и билети за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
Градски транспорт

Разходи от личен характер
Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази застраховка!)
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
За да се реализират допълнителните услуги и мероприятия по програмата, е необходимо да ги
заявите още при сключването на договора за организирано пътуване, тъй като
осъществяването им е свързано с предварителни резервации.
Възможна е промяна в полетното разписание от страна на авиокомпанията.
Екскурзията се провежда при минимум 35 записани туристи.
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Италия, Швейцария: Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ
Италия, Швейцария: Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да
притежават валиден паспорт или лична карта минимум 6 месеца след датата на влизане в
страната.

