
 

 

 

САМОЛЕТНА ЕКСКУРЗИЯ ДО ИТАЛИЯ И ШВЕЙЦАРИЯ 

 

Маршрут: София – Анкона – Милано – Лугано – Белиндзона – Теш – Цермат – Женева – Лозана – 

Монтрьо – Берн – Грюер – Веве – Торино – Болоня – Сан Марино – Римини – Анкона – София 

 

 

8 дни / 7 нощувки 

 

 

Цена на човек, с включени летищни такси, в ЛЕВА, за записвания до 16.02.2017 г. 

Дата Цена на човек в двойна 

/ тройна стая 

Единична стая Дете 2 – 11.99 г 

28.06 – 05.07 1050 1330 950 

06.09 – 13.09 1050 1330 950 

 

Цената включва: 

 Самолетен билет София – Анкона – София с авиокомпания BH air; 

 Чекиран багаж до 20 кг и 7 кг ръчен багаж с размери 60х40х30 см.; 

 7 нощувки със закуски в хотели 3*; 

2 нощувки в Милано или района: IBIS STYLES Milano Melegnano или подобен; 

3 нощувки в района на планинския курорт Егъл: Hôtel le Relais Alpin или подобен; 

1 нощувка в Пиаченца или района: Hotel Idea или подобен; 

1 нощувка в Римини или района: Hotel Milanese или подобен; 

 Транспорт с луксозен автобус 3*/ 4*; 

 Екскурзоводско обслужване по целия маршрут на български език; 

 Медицинска застраховка на стойнот 5000 евро; 

 

Цената не включва: 

 Такса гориво: обявява се 21 дни преди полета; 

 Еднодневна екскурзия Лугано и Белиндзона: 35 лева на възрастен / 15 лева дете до 11.99г. 

(при минимум 15 човека). По желание - парк „Швейцария в Миниатюри” (входна такса: 

възрастен: 15 CHF / дете от 6 до 15г.: 10 CHF) за парка се заплаща на място в швейцарски 

франкове; 

 Еднодневна екскурзия до Женева - Лозана - Монтрьо: 30 лева на възрастен / 15 лева дете до 

11.99г. (при минимум 15 човека); 

 Еднодневна екскурзия до Берн - Грюер - Веве: 30 лева на възрастен / 15 лева дете до 11.99г. 

(при минимум 15 човека); 

 Ползване на слушалки по време на цялата екскурзия: 25 лева - препоръчваме, в противен 

случай не гарантираме, че ще чувате екскурзоводите по време на пешеходните обиколки; 

 Разходи от личен характер; 

 Входните такси на посещаваните на място туристически обекти - по желание; 

 

Забележка: 

Туроператорът си запазва правото да промени поредността на провеждане на екскурзиите и / или 

полетното разписание. 

 

Полетно разписание: (подлежи на препотвърждение) 

http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8723-ibis-styles-milano-melegnano/index.shtml
http://www.relaisalpin.ch/
http://www.ideahotel.it/piacenza.html
http://www.hotelmilanese.it/en/


 

 

Превозвач: BH air 

София – Анкона – сряда 11:30 / 12:00 

Анкона – София – сряда 13:00 / 15:30 

 

 Програма 
 

ДЕН 1: София – Анкона – Милано 

 

Отпътуване от летище София в 11:30 ч. Пристигане в Анкона (Италия) в 12:00 ч. Отпътуване за 

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. Свободно време. 

Настаняване в хотел в района на Милано. Нощувка. 

 

ДЕН 2: Лугано – парк „Швейцария в Миниатюри” – Белиндзона 

 

Закуска. Свободен ден в Милано или екскурзия по желание. Отпътуване за Лугано (Швейцария). 

Кратка разходка в курортното градче и по желание посещение на парка „Швейцария в миниатюри”. 

Той е тематичен парк в градчето Мелиде, където могат да се видят макети на всички 

забележителности в Швейцария. Така че с посещението си, може да се каже, че сте разгледали 

Швейцария и всичките й забележителности с панорамна обиколка отвън. След това отиваме до 

Белиндзона или както го наричат още градът на замъците. Той е и столица на швейцарската област 

Тичино. По възможност разглеждане на един от трите средновековни замъка (UNESCO): Кастел 

Гранде, Кастело ди Монтебело – най-впечатляващият, Кастело ди Сасо Корбаро – с най – красивия 

пейзаж към долината Тичино. Връщане в Милано. Нощувка. 

 

ДЕН 3: Теш – Цермат – малкия Матерхорн* 

 

Закуска. Отпътуване за Швейцария. Автобусът ще ни остави в планинския курорт Теш, който се 

намира в подножието на Цермат. Цермат е село в Швейцария, кантон Вале. В района се намират 

няколко четирихилядници – алпийските върхове Монте Роса, Матерхорн, Дюфур. Цермат е съединен 

с грeбена Горнерграт чрез зъбчата железница, която се изкачва до 1500 м. височина. Тук е най-

високото място в Европа, обслужвано с лифт, който се изкачва на 3820 м. височина (Малкия 

Матерхорн). При подходящи метеорологични условия се предвижда изкачване* (по желание) 

Автомобилите са забранени в Цермат. Тук жителите и гостите могат да се придвижват единствено с 

електромобили, а най-близкото място, на което се паркират автобуси и автомобили, е жп гарата в 

съседния курорт Теш. Сред улиците на изключително чистия курорт Цермат се движат дори каляски, 

теглени от коне, като в приказките на Шарл Перо. Нощувка в района на планинския курорт Егъл. 

 

ДЕН 4: Женева – Лозана – Монтрьо 

 

Закуска. Свободен ден сред планинските пейзажи на Швейцария или целодневна екскурзия до 

Женева, Лозана и Мотрьо. Панорамна обиколка: международния квартал Плас де Насион, Пале де 

Насион (седалище на ООН), Седалището на Червения кръст. Пешеходно разглеждане на Женева: 

залива със 140-метровия фонтан и бреговете на езерото, кея на Мон Блан - десния бряг на езерото, 

острова на Жан-Жак Русо със статуята на големия френски философ и писател, стария град, Плас 

Ньов, катедралата Сен Пиер, в която се е намирало училището на Калвин, къщата Тавел – най-

старата къща на Женева. Продължаваме за Лозана и ще разгледаме Катедралата, Площад Румин, 



 

 

Музея на изкуствата и Историческия Музей, Катедралата Свети Лоренц. Свободно време и 

отпътуване за Монтрьо – кратка спирка за разходка по дългата 7 км. крайбрежна алея, украсена 

ежегодно със забележителни скулптури от зеленина и цветя, фото пауза пред статуите на Рей Чарлз, 

Набоков, Би Би Кинг, Фреди Меркюри. Връщане в хотела. Нощувка. 

 

ДЕН 5: Берн – Грюер – Веве 

 

Закуска. Свободен ден сред планинските пейзажи на Швейцария или целодневна екскурзия до Берн, 

Грюер, и Веве. Отпътуване за Берн, столицата на Конфедерация Швейцария. Разглеждане на Стария 

град на Берн - Беренплац, Марктгасе, Часовниковата кула, Кметството, Катедралата. Свободно време 

и Посещение на Грюер. Градчето и атрактивната средновековна крепост лежат в средата на 

фрибургското зелено предалпийско подножие. Самият замък Грюер се счита за един от най-

запазените, красивите и автентичните на територията на цяла Швейцария. Самата гледка на 

извисяващите се кули на двореца над Стария град на Грюер е гледка, която трудно може да се 

опише. Разходка около един час в самото градче. Отпътуване за швейцарска ривиера и 

принадлежащият й курорт Веве, седалище на гиганта Нестле. Разходка и до статуята на Чарли 

Чаплин. Връщане в хотела. Нощувка. 

 

ДЕН 6: Торино 

 

Закуска. Тръгване към Торино. Градът е основен културен и търговски център в Северна Италия, и 

столица на регион Пиемонт. Намира се на левият бряг на река По и е заобиколен от планинската 

верига Апли. Ще видим - Моле Антонелиана (Националния музей на киното) – символ на града, 

пиаца Сан Джовани, Палатинската порта, Торинската Катедрала „Св.Йоан Кръстител” (тук се 

съхранява част от плащеницата на Исус Христос), пиаца Кастело, палацо Реале, палацо Мадама, 

театър Регио, пиаца Карло Алберто, палацо Кариняно, Националната библиотека, пиаца Сан Карло. 

Свободно време и настаняване в хотел в района на Пиаченца. Нощувка. 

 

ДЕН 7: Болоня – Сан Марино – Римини 

 

Закуска. Отпътуване за Болоня и туристическа обиколка. Нептуновият фонтан от 1566 година, 

главния площад „Пиаца Маджоре“, Общинския дворец, Градския художествен музей (от вън); 

двореца на градоначалника (от вън); църквата „Свети Петроний“, започната през 1390 година; кулите 

„Гаризенда“ и „Азинели“. Свободно време. Следваща спирка Република Сан Марино. Ще видим 

Палацо дел Говерно, базиликата „Сан Марино”, по желание в свободното време, който желае, може 

да се разходи по крепостните стени, от които се открива незабравима гледка към Римини, 

Адриатическо море и Апенините, като при хубаво време погледът стига чак до далматинския бряг. 

Настаняване в хотел в Римини. Нощувка. 

 

ДЕН 8: Анкона – София 

 

Закуска. Трансфер до летището и полет за България в 13 часа. Пристигане в София 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

За повече информация, моля свържете се с нас: 

 

Деми травел EOOД 
Тел: +359 2 850 4666 

   Факс: +359 2 850 4665 
                   Мобилен тел: +359 894 618 453 

               E-mail: office@demi-travel.bg 
                                                                             Web site: http://www.demi-travel.bg                          
 

mailto:office@demi-travel.bg
http://www.demi-travel.bg/

