
 

 

Почивки в Сицилия 2017 

Директни чартърни полети до Катания 

29.04-14.10 -всяка събота 

Athena Resort Village 4*, до Рагуза 

ТОП-ОФЕРТА 

http://www.athenaresort.com 

ПЕРФЕКТНАТА оферта за ценителите на природата, безкрайните плажове, ситния пясък, 

великолепната храна и спокойствие.Парк-комплекс, който можем да наречем райска градина, 

заради невероятната, отлично поддържана зеленина и с един от най-добрите плажове в 

Сицилия. 

Цените в таблицата по-долу са в лева на човек, в стандартна стая, на база All Inclusive Soft, с 

включени летищни такси за резервации, направени до 31.03.2017г. 

*Промоционалните цени са валидни за определен брой помещения до изчерпване на количеството. 

All Inclusive 

Soft / ЛЕВА 

Човек в 

двойна 

стая 

Единична 

стая 

3-ти / 4-ти 

възрастен 

1-во 

дете 0 – 

11,99 

2-ро 

дете 3 – 

11,99 

29.04 – 06.05* 920 790 1134 990 848 790 563 520 766 740 

06.05 – 13.05* 910 790 1124 990 841 790 564 520 762 740 

13.05 – 20.05* 910 790 1124 990 841 790 564 520 762 740 

20.05 – 27.05* 930 790 1145 990 854 790 558 520 769 740 

27.05 – 03.06 950 1164 867 558 779 

03.06 – 10.06 960 1174 874 559 784 

10.06 – 17.06 980 1190 890 580 800 

17.06 – 24.06 980 1190 890 580 800 

24.06 – 01.07 990 1200 900 590 810 

01.07 – 08.07 990 1200 900 590 810 

http://www.athenaresort.com/


 

 

08.07 – 15.07 1040 1250 950 640 860 

15.07 – 22.07 1180 1400 1040 660 900 

22.07 – 29.07 1190 1420 1060 680 920 

29.07 – 05.08 1240 1460 1070 680 920 

05.08 – 12.08 1260 1480 1090 680 920 

12.08 – 19.08 1260 1480 1090 680 920 

19.08 – 26.08 1250 1470 1080 680 920 

26.08 – 02.09 1120 1340 1040 660 900 

02.09 – 09.09 1080 1280 1020 660 900 

09.09 – 16.09 1040 1240 960 660 900 

16.09 – 23.09 990 1200 920 640 860 

23.09 – 30.09 970 1190 890 590 810 

30.09 – 07.10 960 1174 874 559 784 

07.10 – 14.10 950 1164 867 558 779 

 

Цената включва: 

 Самолетен билет София – Катания – София, с директен чартърен полет 

 Регистриран 15 кг багаж и 7 кг ръчен багаж 

 Летищни такси 

 7 нощувки на база All Inclusive Soft 

 Трансфер летище – хотел – летище с климатизиран автобус 

 Чадъри и шезлонги на плажа 

 Чадъри и шезлонги около басейна 

 Ползване на ресторант и бар на плажа, в периода в който работят 

 Ползване на тематични ресторанти, след предварителна заявка в периода в който работят 

 Тематични вечери – италианска, сицилианска 



 

 

 Вечерни забавления и шоу-програми представени от отлично подготвен международен екип 

аниматори 

 Дневни забавления – аеробика, танци, гимнастика, състезания 

 Ползване на игрища за футбол, баскетбол, волейбол, тенис-кортове, боча, кану и други 

забавления на плажа и на територията на комплекса 

 Мини клуб и Джуниър клуба за забавления на Вашите деца 

 Wi-Fi интернет на лоби-бара – БЕЗПЛАТНО 

 Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и асистънс 

 Представител на туроператора с български език за целия престой 

Цената не включва: 

 Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. 

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

 Общинска такса: 1,50 евро на човек на ден – заплаща се на място. Възможно е да бъде 

променена без предупреждение 

 Хавлия за плаж с депозит 10 евро и седмична такса 7 евро, по желание 

 Доплащане, по желание за All Inclusive – 175 лева на човек за целия престой 

 Ежедневен градски транспорт до един от най-красивите сицилиански градове Рагуза – цена 

3.50 евро (към 2016-та) 

 Допълнителни екскурзии, по желание 

ВАЖНО: 

 All Inclusive Soft – включва закуска, обяд, вечеря на блок-маса с разнообразни салати, основни 

и десерти, вино, бира, вода, безалкохолни напитки от диспенсър машина без лимит по време 

на храненията. 

 Настаняването за лято 2017 е в реновирани през 2016г котидж стаи (cottage rooms), с отлична 

гледка към природния парк и със собствена веранда, обзаведена с маса и столове, а за клиенти 

с малки деца и трудноподвижни във вилидж стаи (village rooms). 

 Някои от ресторантите и вечерната и дневната анимация работят за гости на хотела от края на 

май до края на септември. 

 Детайлно описание на всички включени услуги, както и такива с допълнително заплащане 

вижте в описанието на хотела по-долу. 

 От 2016г има градски транспорт няколко пъти дневно до град Рагуза, като билет се закупува 

на място на цена 3.50 евро в посока (валидно към 2016г.) 

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: 
Превозвач: Мистрал Еър (Италия) 

София – Катания 15:10 / 16:00 

Катания – София 12:30 / 14:20 



 

 

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

Екскурзии Сицилия Сезон 2017  

Athena Resort Village 4* 

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. 

Екскурзия Вид 
Цена за 

възрастен 

Цена 

дете 2 – 

12 г. 

    в евро в евро 

Етна и Таормина Целодневна 60 30 

Модика и Шикли Целодневна 50 25 

Сиракуза и Ното Целодневна 60 30 

Долината на храмовете в Агридженто и Скала дей 

Турки 

Целодневна 50 25 

Пакет – 3 екскурзии: 

 Етна и Таормина 

 Модика и Шикли 

 Агридженто и Скала дей турки 

 150 75 

Пакет – 4 екскурзии: 

 Етна и Таормина 

 Сиракуза и Ното 

 Модика и Шикли 

 Агридженто и Скала дей турки 

 200 100 

  

Етна и Таормина (целодневна екскурзия) 

60 евро / 30 евро (деца 2 – 12г) 

Отпътуване от хотела рано сутрин, след закуска. 



 

 

Етна е най-високият действащ вулкан в Европа. Изкачване с автобус до 1924 м. Свободно време с 

възможност за разходка на страничните кратери „Силвестри”, които са били активни 1986 г., да си 

купите сувенири от лава в някое от многобройните магазинчета, да опитате мед от Дзаферана или 

ракията „Огъня на Етна”. По желание може да сестигне до „Кулата на Философа” в подножието на 

четирите действащи кратера на ниво около 2900 метра надморска височина с въжен лифт и 

джипове (само при благоприятни метеорологични условия). /Заплаща се на място допълнително/. 

Билет за въжения лифт и джипове – 63 евро/41 евро (4 – 12г) 

Препоръчителни са топли дрехи и удобни обувки, за допълнително изкачване, на място може да се 

наеме топло яке (3 евро) 

Отпътуване за Таормина. Пешеходна разходка по живописните улички на най-прочутия курорт на 

Сицилия. Автобусът ни оставя на паркинг в подножието на града, откъдето се придвижваме до 

централната улица с безплатно бусче. Свободно време с възможност да посетите гръцкият театър от 

3 в. пр. хр. – величествено произведение на природата и човека, откъдето се разкрива спираща дъха 

гледка към залива на Джардини Наксос, да разгледате останките от римския одеон, да разгледате 

Градския Парк, да се разходите по привлекателната главна улица с панорамния площад „IX Април”, 

където се намира и известният „Вундербар” – любимо място на Лиз Тейлър, площад „Дуомо”, 

любимо място на Оскар Уайлд. Там е фонтана „Четирите фонтана” с кентавърка, който е символ на 

града. 

Също така има богат избор на прекрасни сладоледаджийници (Джелатерии), кафета и магазини за 

мода и сувенири. По желание посещение на гръцкия театър в Таормина. 

Вход за гръцкия театър в Таормина – 10 евро 

Посочените входове са актуални към 20.10.2016г., възможни са промени! 

Връщане в хотела за вечеря. 

Модика и Шикли (целодневна екскурзия) 

50 евро / 25 евро (деца 2 – 12г) 

Отпътуване от хотела за посещение на град Модика. Модика е включен в списъка на световното 

културно наследство на ЮНЕСКО. Градът е основан от сикулите около  VII век пр. н. е. По-късно е 

бил окупиран от римляните. През 845 г. е превзет от норманите. През XIII и XIV век е  под испанско 

владичество при графовете от фамилия Гуалтиери. През следващите векове тази позиция е наследена 

последователно от други 6 италиански фамилии . Модика е управлявана, подобно на  останалата част 

от Сицилия, от испански крал от Палермо. Това положение се запазва до XVIII век, когато остров 

Сицилия е управляван от Виена, а по-късно в края на XVIII и началото на XIX век е част от Кралство 

Сицилия. 

Векове назад, испанците донесли от Мексико какаовото семе. От тогава до сега, в Модика се пази 

традицията и ритуалът за получаването на шоколад при ниска температура. Той е зърнист, тъй като 

какаото се обработва на не повече от 50 градуса и захарта се запазва цяла. Но, това, което никой не е 

и сънувал е шоколад със сол. Има много и различни видове: с плодове и пълнежи, с люти чушки, но 

със сол е нещо неповторимо като реализация и вкус. Посещение на цех за демонстрация и 

дегустация. Пешеходна обиколка в старата  част на града, където се намират двата катедрални храма 

катедралата „Св. Георги”, в която се намират част от мощите на Свети Георги Победоносец и е 

образец за сицилиански барок и “Свети Петър”, където се намира рядко срещаното изображение на 



 

 

Исус Христос в поличка. Свободно време за самостоятелна разходка и възможност да опитате 

модиканското “Бароково кафе”. 

Отпътуване за Шикли. Разходка по централната улица виа „Франческо Мормина Пена” –

 очарователна улица, от двете страни на която се намират най-фантастичните барокови сгради в 

града: дворци, църкви, обществени сгради, обикновени частни домове. 

Сред тях внимание заслужава Палацо Спадаро, построен през XVII-XVIII век с разкошно стълбище, 

керамични подове от Калтаджироне, стенописи и картини с митологични герои, някои от които 

рисувани от Рафаеле Скалия през 20-те и 30-те години на XX век. Фамилната резиденция на Спадаро 

(богат род от Модика) има осем изящни балкона, с богато резбовани корнизи и парапети от ковано 

желязо – удобни за хващане от дамите, които излизали да наблюдават живота в Шикли. Палацо 

Беневентано представлява един шедьовър на човешкия творчески гений на късно бароковия период. 

В църквата „Свети Вертоломей”, определена като църква с рядка красота, от 18 в. Голям интерес 

представлява платното на олтара, изобразяващо “мъченичеството на Свети Вартоломей” от 

Франческо Паскучи датирано от 1779 г. 

Шикли е градът на Комисар Монталбано. Хитовият италиански крими сериал „Комисар 

Монталбано”е създаден по романите на Андреа Камилери и вече е показан в 65 страни. 

Връщане в хотела за вечеря. 

Сиракуза и Ното (целодневна екскурзия) 

60 евро / 30 евро (деца 2 – 12г) 

Отпътуване от хотела сутринта след закуска. 

Сиракуза е най-известната гръцка колония в Средиземноморието. Някога описана от Цицерон 

като “най-великия гръцки град и най-красивия от всички”. Това е и родното място на Архимед. 

Посещение с местен екскурзовод на историческия център, о-в Ортиджа, под закрилата на Юнеско. 

Пешеходната туристическа програма започва от храма на Аполон – най-старият дорийски храм в 

Сицилия от 6 в. пр. хр., площад Архимед, площадът „Ил Дуомо” с прекрасната катедрала и църквата 

„Света Лучия”, където се намира и оригиналът на едно от големите платна на Караваджо 

„Погребението на Света Лучия”. Обиколката завършва при извора на Аретуза, където ще научите 

легендата за вечната любов. 

Свободно време с възможност за разходка с лодка около острова или до морските пещери, 

посещение на музея на Архимед или музея „Белломо” или разходка в пристанищната крепост на 

Сиракуза Кастело-Маниаче от 13 в. 

В ранния следобед се отправяме към Ното, обявен за перфектният бароков град. Истинско бижу на 

барока, включено в листата на Юнеско. Туристическа програма с местен екскурзовод по централната 

улица, от двете страни на която са разположени църквите с манастирите, Катедралата, Палацо 

Николачи с най-красивите барокови балкони на света. 

Свободно време с възможност за посещение на Палацо Николачи – имението на богати търговци на 

риба тон. 

Вход за музея „Белломо” – 8 евро 

Вход за Палацо Николачи – 4 евро. 

Посочените входове са актуални към 20.10.2016г., възможни са промени! 



 

 

Долината на храмовете в Агридженто и Скала дей Турки (целодневна екскурзия) 

50 евро / 25 евро (деца 2 – 12г) 

С местен екскурзовод се разглежда една от основните забележителности на Сицилия, която включва 

останките на седем древногръцки храма от V век пр.н.е., посветени на боговете Хера, Зевс 

Олимпийски, Херкулес, храма Конкордия. Долината на Храмовете е включена в списъка със 

световното културно наследство на ЮНЕСКО. Агридженто е наследник на античния Акрагас, 

наречен от древногръцкият поет Пиндар “най-хубавият град на смъртните”. В Акрагас е роден и 

прочутият гръцки философ Емпедокъл (490-430 пр.Хр.). Основан е през VI в преди Христа от 

заселници от близката колония Джела. Днес някогашното му величие още личи в множеството 

развалини в долината и в седемте храма, най-прелестните гръцки останки извън пределите на 

Гърция. 

Входна такса 10 евро за лица над 18 год. 

Посещение на туристическата атракция Скала дей Турки, която се намира на крайбрежието в близост 

до гр.Агридженто, при Порто Емпедокле. Белоснежното царство на Сицилия наподобяват едно 

природно стълбище, чиито стъпала водят към крайбрежието и свързват два великолепни плажа. 

Изваяна е в резултат на въздействието на морските вълни и вятъра, в продължение на хилядолетия. 

Светещият на слънцето огромен бял масив е необичайно въздействащ спектакъл и е едно от най-

посещаваните природни забележителности. 

Препоръчителни са леки дрехи, шапки и слънцезащитни кремове! 

Посочените входове са актуални към 17.10.2016г., възможни са промени! 

Връщане в хотела. 

Athena Resort Village 4* 

http://www.athenaresort.com 

Хотел 

Разположен сред природен парк, на около 25 км от Рагуза и 120 км от летище Катания, хотел Athena 

Resort е 4-звезден комплекс, с капацитет до 3500 туристи. 

Идеален е за семейства с деца и за тези, които искат да се насладят на незабравима почивка, 

изпълнена със забавления и заслужен релакс на прекрасните плажове на Южна Сицилия. 

Athena Resort 4* е един истински оазис, с поддържани градини и безкрайни зелени тревни площи, 

подходящи за отдих, спорт и разходка. 

Професионален екип от аниматори се грижи за доброто настроение и забавление на гостите 

на Athena Resort 4* от 31 Май до 30 Септември с организиране на целодневни състезания и игри и 

вечерни шоу програми. 

Стаи: 

Хотел Athena Resort 4*, се състои от основна сграда, малки къщички и вили. 

Настаняването е в: 

http://www.athenaresort.com/


 

 

Котидж стаи (cottage rooms) – в малките къщички. Те са реновирани през 2015-2016 година, 

разположени на втория над партерен етаж (без асансьор) и са оборудвани с: 

 Двойно легло – спалня; 

 Климатик; 

 Телевизор; 

 Хладилник; 

 Сешоар; 

 кухненски бокс; 

 сейф (ключът се получава на рецепция срещу депозит); 

Всички стаи разполагат с веранда и отлична гледка към целия комплекс и околните зелени 

градини с палми, екзотични растения и цветя. 

Възможности за настаняване в Котидж стаи: 1 възрастен / 2 възрастни / 2 възрастни и 1 дете.. 

Стаите не разполагат с 2 отделни легла. 

Стаите не са достатъчно широки за 4-то легло и имат леко скосяване в единия ъгъл, което обаче по 

никакъв начин не се усеща от клиентите, защото е съвсем малко. 

Основно тяхно редимство е самостоятелната оборудвана веранда, която дава усещането за свобода и 

простор, великолепната гледка към природния резерват и страхотната природа природа. Отлична за 

вечер на чаша вино и релакс. 

Важно: Гостите на Athena Resort 4* ползват кухненския бокс безплатно, като задължително трябва да 

го оставят добре почистен при напускане. 

Village стаи – във вилите: 8 стаи в сграда – 4 на приземен етаж с веранда и 4 на първи етаж с балкон. 

Всички стаи са оборудвани с: 

 Климатик; 

 Сателитна телевизия; 

 Телефон; 

 Хладилник; 

 Сешоар; 

 Сейф (ключът се получава на рецепция срещу депозит). 

 Стаите разполагат с малка веранда или балкон или само прозорец. Настаняване в стаите с 

балкон и веранда не се гарантира предварително, а се определя на място при пристигане на 

групата, според наличностите на хотела. 

Възможности за настаняване във Village стаите: 1 възрастен / 2 възрастни / 2възрастни + 1 дете / 2 

възрастни + 2 деца / 3 възрастни / 3 възрастни + 1 дете. 

Стаите са по-просторни от Котидж стаите, на по-ниско ниво, но не се гарантира веранда или тераса. 



 

 

Ресторанти и барове 

Една от силните страни и най-важните характеристики на Athena Resort 4* са внимателно 

приготвените ястия в изключително разнообразното меню: от най-вкусните местни специалитети до 

най-добрите международни ястия. 

Храната се приготвя от естествено отглеждани продукти местно производство. 

Ресторант Athena в разположен в основната сграда и е с капацитет до 600 гости. Разполага с 

прекрасна тераса и климатизирана вътрешна зала. Използва се за закуска, обяд, вечеря. Ястията се 

сервират на блок-маса, с включени неограничени напитки – вино, бира, безалкохолни напитки и 

вода. Периодично се организират тематични вечери. 

През летните месеци (при подходящи условия) работят още 2 ресторанта. Ползването им е 

включено в цената, но с предварителна резервация, която се прави при пристигане и при наличие на 

свободни места 

Grill ресторант се намира на плажа. Работи само за обяд. Ресторантът предлага месо на грил и 

салати. 

Ippari ресторант се намира в старинната сграда на хотела, построена от първия собственик (в 

комплекса). Отворен за обяд и вечеря. Ресторантът предлага рибни ястия и морски деликатеси на 

бюфет. 

Барове: 

Athena Resort 4* предлага на своите гости възможност да се насладят на разнообразни топли и 

студени напитки в своите 3 бара: 

 Снек-бар при главната сграда 

 Снек-бар при плажа, работещ от края на май до края на септември, 

 Снек-бар при плувния олимпийски басейн, работещ от края на май до края на септември. 

Оборудване и услуги 

Безплатно ползване – включено в цената: 

 Wi-Fi интернет в района на лоби-бара; 

 Дискотека; 

 Амфитеатър; 

 4 тревни футболни игрища според регламента на Националния италиански олимпийски 

комитет, по едно за отбори с 11, 7, 5 или 3 играчи; 

 8 тенискорта (при ползване с нощно осветление се заплащане); 

 Стрелба с лък; 

 Боча игрища; 

 Баскетболно игрище; 

 Волейболно игрище; 



 

 

 Мини-голф; 

 Кану; 

 Лодки (водно колело); 

 Неохраняем паркинг. 

Плаж 

Athena Resort 4* предлага на своите гости безкрайно просторен, фантастичен, широк и дълъг 

километри частен плаж с фин златист пясък и африкански палми. 

Плажът е оборудван с чадъри и шезлонги, които се ползват безплатно от гостите на хотела по 1 

чадър и 2 шезлонга на стая до изчерпване на количеството, бар на плажа, душове и тоалетни. 

Плажът е разположен на 4.8 км от хотела, като за гостите е подсигурен безплатен целодневен 

транспорт с нови, климатизирани и комфортни автобуси, на всеки 15 минути от 9:00 до 19:00ч с 

обедна пауза. Времетраене на трансфера е около 8 минути. 

Плажът на Athena Resort 4* е един от най-добрите плажове, които някога сте посещавали, като освен 

превъзходния пясък и палму, тук са създадени всички удобства, за да се почувствате на истинска 

почивка сред природата. Има достатъчно пространство и огромни свобони територии. 

Басейни 

Athena Resort 4* предлага на своите гости възможност да ползват 2 разкошни плувни басейна – 1 в 

близост до главната сграда, работещ през целия сезон и 1 с олимпийски размери и дневна анимация, 

която ще Ви забавлява и развлича през деня, работещ в периода от 21 Май до 30 Септември. 

Басейните са оборудвани с чадъри, шезлонги за безплатно ползване до изчерпване на количеството. 

За деца 

Athena Resort 4* разполага с 2 отлично оборудвани детски площадки за игра. 

От края на май до края на септември гостите могат да ползват безплатно: 

 Мини клуб с детски басейн и просторни помещения за забавления; 

 Бейби клуб; 

 Джуниър клуб; 

Анимацията е на италиански език. 

Срещу заплащане 

 Частни спортни уроци; 

 Велосипеди под наем; 

 Конна езда; 

 Триколки под наем; 

 Детегледачка; 



 

 

 Пералня; 

 Медицинска помощ; 

 Фризьор; 

 Аптека; 

 Пицария; 

 Супермаркет; 

 Бутик; 

 Магазин за ръчни изделия; 

 Магазин за тютюневи изделия; 

 Бижутерия; 

 Малък Wellness център; 

 Конферентна зала; 

 коли под наем 

Част от услугите са сезонни и ще бъдат отворени до средата на Септември. 

Плажни кърпи 

Кърпи за плаж и за басейна могат да се наемат срещу депозит и заплащане – 10 евро депозит и 7 евро 

заплащане на седмица, като за всяка допълнителна смяна се заплаща още 2 евро. 

Други услуги 

Бебешко кошче 35 евро на седмица. Заявява се от България, но се заплаща се на място. 

Домашни любимци 

Малки домашни любимци се допускат само в Village стаите, като те не може да ползват общите 

части. Цената на седмица е 35 евро за дезинфекция на седмица. Заплаща се на място. 

Общинска такса за престой, който влиза в сила от датата на настаняване: 1.50 евро на човек на ден 

и се заплаща на място, с изключение на деца под 12-годишна възраст. 

 

ПРОГРАМА 

ДЕН-1 / събота 

Полет от София – Катания. Трансфер до хотела. Свободно време. 

ДЕН-2 / неделя 

Информационна среща с Вашия представител в хотела. Свободно време за плаж и забавления. 

ДЕН-3 / понеделник 



 

 

Свободно време за плаж и забавления или целодневна екскурзия по желание: Етна и Таормина. 

ДЕН-4 / вторник 

Свободно време за плаж и забавления или целодневна екскурзия по желание: Модика и Шикли. 

ДЕН-5 / сряда 

Свободно време за плаж и забавления или целодневна екскурзия по желание: Сиракуза и Ното. 

ДЕН-6 / четвъртък 

Свободно време за плаж и забавления или самостоятелно посещение на Рагуза. 

ДЕН-7 / петък 

Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание: Агридженто и Скала дей Турки. 

ДЕН-8 / събота 

Трансфер до летището за полет Катания – София 

*Туроператора си запазва правото да променя поредността на програмата или екскурзиите в нея. 

 

 

 

 

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 

 


