
 

 

САМОЛЕТНА ЕКСКУРЗИЯ ДО СЕВЕРНА ИТАЛИЯ И ЕЗЕРА 

Маршрут: София – Анкона – Равена – Лидо ди Йезоло – Венеция – Кортина – Тренто – Езерото 

Гарда – Верона – Сирмионе – Милано – езерото Комо – Лугано – парк „Швейцария в Миниатюри” – 

outlet център “FoxTown” в Мендризио – езерото Маджоре – Боромеови острови – Болоня – Римини – 

Анкона – София 

8 дни / 7 нощувки 

Цена на човек, с включени летищни такси, в ЛЕВА, за записвания до 31.03.2017 г. 

Дата Цена на човек в 

двойна / тройна стая 

Единична стая Дете 2 – 11.99 г 

31.05 – 07.06 990 1240 890 

21.06 – 28.06 1050 1320 950 

05.07 – 12.07 1080 1340 980 

13.09 – 20.09 1050 1320 950 

27.09 – 04.10 990 1240 890 

  

Цената включва: 

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

 Чекиран багаж до 20 кг и 7 кг ръчен багаж; 

 7 нощувки със закуски в хотели 3*; 

 Транспорт с лицензиран автобус 3*/ 4*; 

 Екскурзоводско обслужване по целия маршрут на български език; 

 Медицинска застраховка на стойност 5000 евро 

 Водач от агенцията по време на пътуването 

Цената не включва: 

 Такса гориво: обявява се 21 дни преди полета; 

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

 Еднодневна екскурзия Венеция екскурзовод на български език и включено корабче Пунта 

Сабиони – Венеция – Пунта Сабиони: 50 лева на възрастен / 25 лева дете до 11.99г. (при 

минимум 15 човека); 

 Еднодневна екскурзия до езерото Комо и парк „Швейцария в миниатюри” (билет 

17.10 CHF за парка се заплаща на място в швейцарски франкове: 35 лева на възрастен 

/ 15 лева дете до 11.99г. (при минимум 15 човека); 



 

 

 Трансфер в две посоки до Комо и outlet център “FoxTown” в Мендризио: 25 лева на 

възрастен / 10 лева дете до 11.99г. (при минимум 15 човека); 

 Еднодневна екскурзия до езерото Маджоре и градчето Стреза – 30 лева на възрастен 

/ 15 лева дете до 11.99г. (при минимум 15 човека); 

o За желаещите от Стреза могат да посетят трите Боромеови острови Изола Бела, Изола 

де Пескатори и Изола Мадре с посещение на двореца и градините (с включен билет за 

корабчето до островите и входна такса за двореца и градините) 60 лева на възрастен / 

25 лева дете до 5.99г./ 45 лева дете до 11.99г (при минимум 20 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. 

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: (подлежи на препотвърждение) 

Превозвач: BH Air 

София – Анкона 08:30 h/ 10:00 h 

Анкона – София 11:00 h / 13:00 h 

Програма 

ДЕН 1: София – Анкона – Равена – Лидо ди Йезоло 

Отпътуване от летище София в 08:30 ч. Пристигане в Анкона (Италия) в 10:00 ч. Отпътуване за 

Равена – последната столица на Римската империя. Туристическа програма – В центъра на 

средновековния квартал се намира площад „Пополо“, на който е разположена Катедралата, а срещу 

нея е Неониевият Баптистерий. Не далеч е и Архиепископския дворец. Южно от катедралата е 

гробът на Данте, където през 1321 г е погребан средновековният поет. По желание и срещу 

допълнително заплащане може да се организира посещение на базиликата „Свети Виталий” с 

екскурзовод на руски и с български превод. Тя е най-голямата забележителност на града. Построена 

е между 521 г. и 547 г. и е един от най-значимите примери на Византийското изкуство в Западна 

Европа. Църквата е с осмоъгълна форма и отвътре е облицована с мозайка от VІ в. Най-хубавите 

мозайки изобразяват император Юстиниан І и жена му Теодора. В парка на Базиликата Св.Виталий 

се издига гробницата на Гала Плачидия, сестрата на император Онори І. Параклисът на гробницата 

също е покрит изцяло с мозайки – най-красивите в Италия. Отпътуване за курортния град Лидо ди 

Йиезоло. Настаняване в хотел в района на Лидо ди Йезоло. Нощувка. 

 



 

 

ДЕН 2: Венеция 

Закуска. Свободно време в Лидо ди Йезоло или по желание срещу допълнително заплащане: 

 Целодневна екскурзия до Венеция. 

Разглеждане на забележителностите на Венеция: разходка с корабче от Пунта Сабиони до “Сан 

Марко” (цената на билета за корабчето е включена в пакетната цена на екскурзията), площад “Сан 

Марко”, Базиликата “Сан Марко”, двореца на Дожите (отвън), моста на въздишките, моста Риалто. 

Връщане в хотела в Лидо ди Йезоло. Нощувка. 

ДЕН 3: Кортина д’Ампецо – Тренто 

Закуска. Отпътуване за Кортина д’ Ампецо. Това е най – известният италиански курорт, разположен 

в сърцето на зашеметяващите Доломити, обгръщащи Кортина с “амфитеатър” от скалисти зъбери, 

някои от тях над 3000 м. Поглед към масива Тофана, който се извисява над града. Който масив е и 

част от световното културно наследство и е под егидата на ЮНЕСКО. Продължаваме за Тренто като 

пътят ни минава покрай някой от най-красивите масиви на Доломитите, каквито са Мармолада, 

Катеначо, Араба и Селва. Пристигайки в Тренто ще посетим площада Piazza Duomo, който освен с 

красивата си катедрала разполага и с прелестен фонтан на Нептун, който е едно от най-посещаваните 

места в града. Площадът е заобиколен от много красиви сгради и вили на италианския елит. 

Настаняване в хотел в района на Тренто. Нощувка. 

ДЕН 4: Верона – Сирмионе – Милано 

Закуска. Отпътуване и разглеждане на Верона – Арена ди Верона (отвън), къщата на 

Жулиета (отвън), площад „Бра”, площад д’Ербе, площад “Синьория”, резиденцията на 

Скалиджери (Дворецът на управителя), Катедралата. Свободно време. 

Следваща спирка е езерното градче Сирмионе – старинно селище, разположено на малък полуостров, 

където се намира крепостта на аристократичната фамилия Скалиджери, владетели на Верона. 

Свободно време за разходка и посещение на бастионите. Продължаваме 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. Кратък 

престой, който ще ви подсигури достатъчно време, за да попиете от атмосферата на едно от най-

красивите градчета „врязало” се на 2,5 км навътре в езерото Гарда. Настаняване в хотел в района на 

Милано. Нощувка. 

ДЕН 5: Комо – Лугано – парк „Швейцария в Миниатюри” – outlet център “FoxTown” 

Закуска. Свободен ден в Милано или екскурзия по желание: 

 Целодневна екскурзия до езерото Комо. 

Отпътуване за езерото Комо и разглеждане на едноименото градче носещо същото име – Комо. 

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. Отпътуване за Лугано (Швейцария) и по желание посещение на парк „Швейцария в 

миниатюри”. За любителите на шопинга, възможност за посещение на outlet център “FoxTown”. 

Свободно време за шопинг. Връщане в Милано. Нощувка. 



 

 

(важно – посещението на outlet центъра е несъвместим с посещение на Лугано и парк 

„Швейцария в миниатюри”) 

ДЕН 6: езерото Маджоре и Боромеови острови 

Закуска. Свободен ден в Милано или екскурзия по желание. 

 Целодневна екскурзия до езерото Лаго Маджоре. 

Лаго Маджоре е езеро в северната част на Италия, близо до швейцарската граница. То е популярна 

туристическа дестинация заради китните алпийски местности и кристалните води. Отпътуване за 

Стреза и по желание разглеждане на Боромеови острови. Боромеовите острови. Малката група от 

живописни острови е кръстена на заможната фамилия Боромео, която ги е купила през 16 век и все 

още притежава някои от тях (Изола Бела и Изола Мадре). Изола Мадре е най-големият от трите 

острова, а може би и най-типичния. Намиращият се тук дворец е обзаведен със старинни мебели, 

които са били собственост на семейство Боромео. Всяка една от залите на двореца е уникална. В 

градината, която е в непосредствена близост до двореца цари тропическа атмосфера – редки и 

екзотични разцъфнали цветя. Ще срещнете свободно бродещи пауни, папагали и фазани. Уникалната 

градина на Изола Бела пък е украсена с красиви фонтани, басейни, летен театър, както и редица 

скулптури, символизиращи четирите сезона. Връщане в Милано. Нощувка. 

ДЕН 7: Болоня – Римини 

Закуска. Отпътуване за Болоня и туристическа обиколка. Нептуноновият 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. Настаняване в хотел в Римини. 

Нощувка. 

ДЕН 8: Анкона – София 

Закуска. Трансфер до летището и полет за България в 10 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 

 


