
 

 

ПОЧИВКА В КАМПАНИЯ 2017 

Директен чартърен полет до Неапол 

La Serra Beach Resort 4* 

Бая Домиция 

http://www.italyvillage.eu/ 

La Serra Italy Village 4* е туристическо селище, изключително подходящо за семейства с деца, в 

естествен парк с борова гора на брега на морето, в един от най-приятните курорти на 

Кампания – Бая Домиция.  

8 дни / 7 нощувки с директен чартърен полет от/ до София, всяка събота 

Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек в апартамент, на база закуска и вечеря с вода, с 

включени летищни такси за резервации, направени до 31.03.2017 г. 

7 HB / ЛЕВА 
Човек в 

апартамент 

Единично 

настаняване 

3-ти 

възрастен 

1-во/ 2-ро 

дете 2 – 

11.99г. 

20.05 – 27.05 STOP STOP STOP STOP 

27.05 – 03.06 870 1220 840 730 

03.06 – 10.06 890 1230 850 740 

10.06 – 17.06 900 1210 860 720 

17.06 – 24.06 910 1243 870 736 

24.06 – 01.07 930 1330 880 740 

01.07 – 08.07 940 1340 890 750 

08.07 – 15.07 940 1340 890 750 

15.07 – 22.07 980 1496 910 790 

22.07 – 29.07 1000 1525 930 790 

29.07 – 05.08 1100 1670 1000 810 

05.08 – 12.08 1110 1700 1010 820 

http://www.italyvillage.eu/en/index


 

 

12.08 – 19.08 1120 1670 1020 830 

19.08 – 26.08 1100 1664 1000 810 

26.08 – 02.09 1030 1542 960 780 

02.09 – 09.09 1010 1430 960 780 

09.09 – 16.09 960 1363 880 740 

16.09 – 23.09 960 1244 880 740 

23.09 – 30.09 860 1160 800 690 

В цената е включено: 

 Самолетен билет София – Неапол – София, с директен чартърен полет, с авиокомпания 

Мистрал Еър 

 Летищни такси 

 Регистриран багаж 15 кг и ръчен багаж 7 кг 

 Трансфер летище – хотел – летище 

 7 нощувки на база закуска и вечеря с включена ½ л вода 

 Чадъри, шезлонги и плажни столове на плажа 

 Чадъри и шезлонги на басейна 

 Wi-Fi интернет в общите части и вилите 

 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро 

 Представител на български език, за целия престой 

В цената не е включено: 

 Такса гориво и вредни емисии – определя се 21 дни преди полета 

 Цените са калкулирани с параметри 450$/ тон и 1 евро = 1.15 долара 

 Общинска такса – 7 евро за целия престой на човек. Деца под 16 годин, придружени от 

родителите си, не заплащат общинска такса. 

 Напитки по време на вечерята (вино или бира) – 30 лв. – на човек за целия престой; 

 Обяд – 84 лв. на човек за целия престой . Изисква се резервация от България. 

 Кърпи за плажа – получават се от рецепцията на хотела срещу депозит – 2 евро и такса 3 евро. 

При всяка смяна на кърпа се доплаща 3 евро. 

 Допълнителни шезлонги – 5 евро на ден. 

Резервации: 
Депозит 300 лв при резервация 

Доплащане 21 дни преди датата на пътуване 

Условия за анулации: 
до 60 дни преди датата на полета: без неустойка 

от 60 до 30 дни: 100лв 



 

 

от 30 до 22 дни: 300 лв 

под 22 дни преди датата на пътуване: цялата дължима сума 

Полетно разписание – всяка събота (подлежи на препотвърждение) 

Превозвач: Mistral Air 

София – Неапол 13:25 – 14:00 

Неапол – София 10:00 – 12:35 

Забележки: 
 Туроператорът си запазва правото да прави промени в програмата. 

ЕКСКУРЗИИ 

Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии. Екскурзиите се 

провеждат на български език при минимум 20 туриста. Всички екскурзии могат да се заявяват и 

заплатят на място. Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

Отстъпката за пакет от 4/5 или 6 екскурзии се ползва само при записване от България. Всички 

екскурзии могат да се заявят и заплатят на място, по стандартни цени само в евро. 

Екскурзии Вид 

Цена за 

възрастен 

Цена за 

дете 

(2 – 11.99г.) 

  в евро в евро 

Помпей и Везувий Целодневна 60 30 

Тур на Неапол Полудневна 40 20 

Соренто, Амалфи Целодневна 60 30 

Остров Капри Целодневна 90 45 

Рим – вечният град Целодневна 65 32 

Кралският дворец Казерта (ЮНЕСКО) Полудневна 40 20 

Гаета и Сперлонга Полудневна 30 15 

Пакет от 4 екскурзии  -10,00% -10,00% 

Пакет от 5 или 6 екскурзии  -15,00% -15,00% 

Помпей и Везувий 

60 евро за възрастен / 30 евро (дете 2-11.99г.) 

Помпей и Везувий – вулканът, изригнал през 79г. е разрушил някогашния процъфтяващ античен 

град, но вулканичната пепел е съхранила за потомците и до днес богатите домове с невероятни 



 

 

фрески и мозайки, термални комплекси, вили, храмове и театри. Посетителите могат да си 

представят как са живели в онази далечна императорска епоха. Съхранени са Храма на 

Аполон, Базиликата, Форума, пазара, храма на Веспасиан, храма на Юпитер, термите, храма на 

Фортуна Августа, термопилите, водопровода, улицата на Изобилието, Големия театър, казармата на 

гладиаторите и много др. Екскурзията продължава с автобус към подножието на вулкана Везувий – 

висок 1281м., това е най-високата планина в Кампания и единственият действащ вулкан в 

континентална Европа. Изкачването до кратера на вулкана е пеша. Трансфер до хотела. 

В цената са включени входни такси за посещаваните обекти. 

Слушалки по време на тура – 2 евро на човек 

Препоръчителни са топли дрехи и удобни обувки, за допълнително изкачване! 

Тур на Неапол – столицата на Кампания 

40 евро за възрастен/ 20 евро (дете 2-11.99г.) 

Неапол – град с история на повече от 2700 години, микс от различни епохи и култури, красиво 

разположен в Неаполитанския залив, с невероятна панорама към огнедишащия Везувий. Автобусна 

и пешеходна обиколка с местен екскурзовод на града, известен с древната история, изкуство, музика 

и гастрономия. Възможност за фото сесия на хълма Позилипо. По време на тура ще 

видите Централния площад – Пиаца Плебешито, църквата Сан Фердинандо ди Паоло и Св. 

Франциско, Театро ди Сан Карло – най-старата опера в Италия, която в продължение на два века е 

била център за любителите на музиката в Европа, замъка Кастел дел Ово (Замъка яйце), галерията 

”Умберто I” (без вкл. входни такси) и Aнжуйският замък. Свободно време, за да опитате най-

вкусната пица – неаполитанската, в легендарния ресторант „Да Микеле”, където е направена 

първата пица „Маргарита”; да посетите известното Гранд кафе „Гамбринус”, отворило врати през 

1860г., посещавано от кралските особи и да се любувате на разкошния интериор, пиейки 

неаполитанско кафе; да се разходите по търговската улица Виа Сан Григорио Армено в стария град 

и да се насладите на шопинга. Трансфер до хотела. 

Входна такса за Aнжуйският замък , валидна към дата 25.11.2016 – 5 евро 

Слушалки по време на тура- 2 евро на човек 

Соренто и Амалфи 

60 евро за възрастен / 30 евро (дете 2-11.99г.) 

Амалфийското крайбрежие - Целодневна екскурзия до Соренто и Амалфи. Отпътуване рано 

сутринта за Соренто – пешеходна обиколка на Соренто, едно от най-очарователните градчета в 

Италия, разположено на върха на един полуостров с незабравима гледка към Неаполитанския 

залив и Везувий. Пешеходна обиколка на града, църкватаСв. Антонино, рибарското селище 

Марина Гранде и панорамната площадка в градската градина. Свободно време за самостоятелно 

разглеждане на града. Интерес за посетителите на града представляват също така и централният 

площад Пиаца Тасо, Катедралата, датираща от 14 век, манастирът Сан Франциско, римските 

руини, както и двете пристанища – Марина Гранде и Марина Пикола. Няма как да се пропусне и 

централната търговска улица Сан Цезаро. 

Отпътуване за Амалфи – живописен морски курортен град в област Кампания на провинция 

Салерно – Градът покровителстван от Сант’Андреа Апостоло, един от дванадесетте апостола, който 



 

 

тръгва след Христа. Разглеждане на катедралата Св. Андрей от IX век. ,чиято фасада е декорирана с 

модерна мозайка на Доменико Морели. Време за снимки. 

Пътя за Амалфи минава покрай Позитано, най-западния град от Амалфийското 

крайбрежие, построен почти вертикално върху скалите, той разполага с прекрасна живописна 

природа. От терасите над града се открива възхитителна панорамна гледка към многоцветния 

Позитано. При възможност спирка за снимки (автобусите не влизат в града). 

В цената са включени входни такси за посещаваните обекти 

Слушалки по време на тура- 2 евро на човек 

Препоръчителни са леки дрехи, удобни обувки! 

Остров Капри 

90 евро за възрастен / 45 евро (дете 2-11.99г.) 

Остров Капри – Трансфер до пристанището в Неапол, където се хваща ферибот до 

известния остров Капри привличал в миналото си римските императори, запазил очарованието и 

славата си до днес, мечта за много пътешественици .От пристанището на острова се използва 

фуникуляра за изкачване до град Капри. Пешеходна разходка в град Капри, църквата Свети 

Стефан и градините на император Август. 

В цената са включени входни такси за посещаваните обекти и билет за фуникуляра 

Цената не включва билет за лифта до Мonte Solare – 10 eвро. 

Слушалки по време на тура - 2 евро на човек 

Препоръчителни са леки дрехи, удобни обувки, слънцезащитни кремове! 

Свободно време за самостоятелни разглеждане на острова 

или 

 Посещение на Анакапри с екскурзовод на български език - 18 евро за възрастен или 

дете само при предварителна заявка от България 

Изкачване до град Анакапри с минибус, възможност да видите Monte Solare- най-високата точна на 

о-в Капри, разглеждане на Villa San Michele с включена входна такса, вилата е била мечтаният дом 

за шведският физик Аксел Мунте, който казва „ Домът ми трябва да е отворен за слънцето, вятъра и 

галса на морето, точно като Гръцки храм, и светлина, светлина, светлина на всякъде“, свободно 

време, връщане към Капри. 

 Разходка с лодка- 17 евро за възрастен или дете само при предварителна заявка от 

България. Тръгване в 13:55 или в 14:25 часа. Продължителност около час 

Преживяването в Капри би останало непълно ако не отделите един час за разходка с лодка из 

Средиземно море, където да видите тюркоазеносините води, спиращите дъха гледки към малките 

заливи и изумителните пещери. Разходката включва пълна обиколка на острова без посещение 

на Синята пещера Blue Grotto. 

Препоръчителни са леки дрехи, удобни обувки, слънцезащитни кремове! 



 

 

Рим – Вечният град 

60 евро за възрастен / 30 евро (дете 2-11.99г.) 

Рим – един от най-величествените и романтични градове в света. Историческият център на града е 

част от културното наследство на ЮНЕСКО с прелестните си дворци, римски руини, изящни статуи 

и базилики на хиляди години. 

Панорамна обиколка в историческия център на Рим: Римският форум – сърцето на античния Рим, 

където е бил съсредоточен политическият, религиозен и търговски живот на града, 

величествената Арка на Константин, Колоната на Траян, площад Венеция. Фотопауза 

при Колизеума – най-големият амфитеатър от епохата на Древен Рим. Пешеходна разходка 

до Фонтана ди Треви – най-известният и най-красивият в цяла Италия – шедьовър на бароковата 

архитектура. Свободно време. 

Слушалки по време на тура- 2 евро на човек 

В цената не са включени входни такси 

Кралският дворец Казерта 

40 евро за възрастен / 20 евро (дете 2-11.99г.) 

Кралският дворец Казерта – някогашна резиденция на неаполитанските крале и един от най-

внушителните дворци в Европа, притежава голям естествен парк. Част от световното културно 

наследство на ЮНЕСКО. Строителството започва през 1752г. за Карлос VII Неаполски, който работи 

заедно с холандския архитект Луиджи Ванвители. Строителството е довършено за третия му син и 

наследник Фердинанд IV Неаполски. Необходимостта от издигането на постройката не е толкова 

естетическа, а цели защита при евентуална морска атака, каквато дворецът в Неапол не е осигурявал. 

Уникалният бароков замък побира в главното си отделение цели 1200 изискани стаи, както и 25 

кралски апартамента. Пред двореца има огромен парк, с безброй фонтани, украсени с изящни статуи. 

В цената са включени входни такси за двореца и градините 

Слушалки по време на тура- 2 евро на човек 

В цената не е включен транспортът за разходка в парка. 

Цена на билет за минибус – 2 евро. 

Наем на файтон за 4 човека – 50 евро. 

Гаета и Сперлонга 

30 евро за възрастен / 15 евро (дете 2-11.99г.) 

Гаета е пристанищно градче, разположено на брега на Тиренско море, на разстояние около 40 км. от 

Бая Домиция, в посока Рим. Пешеходната разходка започва с изкачване на хълма Монте Орландо, 

част от природния парк „Ривиерата на Одисей”, където се намира свещено място за християните, 

наречено „Монте спаката” – разцепената планина. Религиозният комплекс включва манастир, 

бароковата църква „Св. Тринита”, датираща от 17 век, свещената алея с майолики, пресъздаващи 

пътя на Христос до Голгота. Тук може да се види и малък параклис от 14 век, построен в скалите. 

Посещението на града включва и разглеждане на старата част на Гаета с впечатляващата църква „Св. 



 

 

Анунциата” от 14 век., в която могат да се видят най-старите неаполитански органи и „Златния 

параклис”. Свободно време за сувенири и кафе. 

Отпътуване към Сперлонга, разположена на 10 км. от Гаета. Пътуването преминава край красиви 

плажове и малки заливи. По време на пътуване е предвидено посещение на Археологическия музей 

на Сперлонга, за който ще получат предварително информация какво ще видят в музея, свързано с 

историята за пребиваването на император Тиберий, за вилата и пещерата му. По желание се влиза в 

музея (срещу допълнително закупен билет), където има достъп до разкопките и пещерата, която е 

непосредствено до морето и плажа на Сперлонга. Разглеждане на центъра на градчето, където е 

градският площад и кметството и разходка из тесни, живописни улички, край църквата от 12 век 

(церквата е затворена за посещения). Тук може да се види и една от емблемите на Сперлонга – 

наблюдателната кула Труля. Свободно време (около 1:30ч.) за разходка или обяд. 

В цената не е включен билет за археологическия музей в Сперлонга – 5 евро. 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКСКУРЗИИТЕ 

В музеите и обектите с руини в Италия не се допускат лица с раници и големи дамски чанти. 

При записване на място плащане се приема само в евро. 

La Serra Italy Village & Beach Resort 4* 

Бая Домиция, Кампания 

http://www.italyvillage.eu 

La Serra Holiday Village & Beach Resort 4* е туристическо селище разположено в борова гора-парк 

на брега на морето. Курортът се простира на площ от 18 хектара, където са разпределени малките 

едноетажни тухлени къщички, функционално обзаведени. Около 217-те вили има плувен басейн за 

възрастни, както и детски басейн. Слънчевата тераса, частният плаж, както и зелената природа 

подпомагат за пълна релаксация. Курортът е особено подходящ за семейства с деца , които могат да 

се възползват от детска площадка и мини голф. 

Плаж 

Плажната ивица се разпростира на 340 м и се намира на 50м. oт селището. Достъпът до плажа е 

свободен, където за всеки апартамент има чадър, един шезлонг и плажни столове. Кафенето, баните 

и душовете са в близост до плажа. Спасителите са на плажа по цял ден за безопасността на гостите. 

Стаите 

Всички апартаменти разполагат със самостоятелен вход, самостоятелна веранда с маса и столове, 

обзаведен кухненски бокс с хладилник, печка с газови котлони и съдове . La Serra Holiday Village & 

Beach Resort 4* предлага 3 различни типа апартаменти: 

 Апартаменти тип А: 25 кв.м за 2ма души – хол с 2 легла, кухня и баня с душ 

 Апартаменти тип Б: 51 кв.м за 4ма души – две спални, всяка с 2 легла, хол, кухня и баня с 

душ. 

 Апартаменти тип Д: 62 кв.м за 5ма души – две спални, всяка с 2 легла, хол с диван, кухня и 

баня с душ. 

Апартаментите са реновирани 2016/2017г. и са заобиколени със зеленина за максимален комфорт и 

релаксация. 

http://www.italyvillage.eu/en/index


 

 

Удобства и услуги 

Рецепцията е отворена 24 часа. На разположение е многоезичен персонал. На територията на вилното 

селище има 3 бара: на рецепцията, на басейна и на плажа. А за любителите на спорта се предлагат 

тенис на корт, тенис на маса, волейбол, баскетбол, футбол, кану-каяк и уиндсърфинг. За децата се 

предлага детска площадка с люлки, пързалки и конструкции за катерене. 

La Serra Holiday Village & Beach Resort 4* предлага също: 

 Безплатен Wi-Fi 

 Безплатен детски кът 

 Използване на електрическа енергия и вода 

 Ютии – при необходимост се получават на рецепция 

 Индивидуален сейф на рецепция – безплатен 

 Медицински пункт 

 Паркинг 

 Дискотека на открито под звездите 

 Телевизионна зала 

Услуги срещу доплащане: 

 велосипеди под наем – 3 евро на час; 

 Водни колела; 

 Пране – пералня за самостоятелно пране срещу 3 евро. 

Басейн 

Големият и детският басейн са разположени близо един до друг. В парка около тях има разположени 

шезлонги и чадъри. Има специално оборудвана зона за хора с трудна подвижност. 

Около басейните се организира дневна и вечерна анимация, която допринася за пълната релаксация и 

забава на почиващите. 

Ресторант 

Ресторантът е открит от 3 страни, с изглед към градините и пищната зелена гора. Отворен за закуска 

,обяд и вечеря, ресторантът е специализиран в южната италианска кухня. 

Закуската е на блок маса и включва – кафе, чай, мляко, хляб, масло, сирене, домати, краставици, 

шунка, мармалад, сладко, кроасани, мюсли, сезонни плодове. 

Обядът и вечерята се организират със сервиране на тристепенно меню – супа или паста; месо или 

риба с гарнитура и десерт. 

Домашни любимци 

Не са позволени. 

 

 

 



 

 

ПРОГРАМА 

Ден-1 / събота 

Полет София – Неапол на авиокомпания Мистрал Еър. Трансфер от летището на Неапол до Бая 

Домиция. Настаняване в избрания хотел. Свободно време. Информационна среща с представителя за 

хотела в лоби бара. Вечеря. Нощувка. 

Ден-2 / неделя 

Закуска. Свободно време за плаж или екскурзия по желание: 

 Везувий и Помпей – целодневна екскурзия с включени входни такси 

Вечеря. Нощувка. 

Ден-3 / понеделник 

Закуска. Свободно време за плаж или екскурзия по желание: 

 Неапол – полудневна екскурзия (връщането в хотела е късния следобяд) 

Вечеря. Нощувка. 

Ден-4 / вторник 

Закуска. Свободно време за плаж или екскурзия по желание: 

 Амалфийско крайбрежие – Амалфи и Соренто – целодневна екскурзия с включени входни 

такси. 

Вечеря. Нощувка. 

Ден-5 / сряда 

Закуска. Свободно време за плаж или екскурзия по желание: 

 Капри и Анакапри – целодневна екскурзия с включени входни такси 

Вечеря. Нощувка. 

Ден-6 / четвъртък 

 Закуска. Свободно време за плаж или екскурзия по желание: 

Рим – Вечният град - целодневна екскурзия 

Вечеря. Нощувка. 

Ден-7 / петък 

Закуска. Свободно време за плаж или екскурзия по желание: 

 Кралския дворец Казерта, сравним единствено с Версай – полудневна екскурзия, с 

включена входна такса. 

 Гаета и Сперлонга – полудневна екскурзия 



 

 

Свободно време. Вечеря. Нощувка. 

Ден-8 / събота 

Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер от Бая Домиция до летището на Неапол. Полет Неапол 

– София на авиокомпания Мистрал Еър. 

 

 

 

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 

 


