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735 €  

но в близост до място, където има вода. Посещение 
на Долината на розите, разположена в подножието 
на Атласките планини. 
5  ден: УАРЗАЗАТ – МАРАКЕШ

Закуска. Посещение на най-голямото филмово сту-
дио в света – Atlas Studio. Ще имате възможността да 
видите, къде са снимани филмите „Мумията“ и „Гла-
диаторът“. Разглеждане на известния Ait Benhaddou.  
Отпътуване за Маракеш. Свободно време, настанява-
не в хотел 4*. Вечеря. Нощувка. Допълнителна програ-
ма: Посещение на спектакъл*.
6  ден : МАРАКЕШ → КАЗАБЛАНКА

Закуска. Панорамна обиколка на града с посеще-
ние на красивия дворец Баия и еврейския квартал, 
Медината с най-старата и автентична аптека, където 
се предлага известното мароканско арганово мас-
ло.
7  ден: 

КАЗАБЛАНКА 
→ ТАНЖЕР → 
КОСТА ДЕЛ 
СОЛ
Закуска. Отпъ-
туване за Тан-
жер. Качване 
на ферибота 
за Тарифа 
(Коста дел 
Сол). Присти-
гане в Тарифа 
и трансфер 
за Коста дел 
Сол. Настаня-
ване в хотел 
Alay 4* или по-
добен. Вечеря. 
Нощувка. 
8  ден: КОСТА 

ДЕЛ СОЛ → 
МАЛАГА → 
СОФИЯ 
Закуска. Об-
зорна екскур-
зия на Малага. 
Трансфер до 
летището. По-
лет до София.

1  ден: СОФИЯ → МАЛАГА
Полет от летище София до Малага. Посрещане от 
представител на фирмата в Испания, трансфер и 
настаняване в Коста дел Сол. Вечеря.
2  ден: КОСТА ДЕЛ СОЛ → РАБАТ → КАЗАБЛАНКА

Закуска. Трансфер за Тарифа, пътуване с фери-
бот до Танжер. Посрещане от местен екскурзовод 
и отпътуване за Рабат. Свободно време за обяд, 
след което панорамна обиколка на града. Отпъту-
ване за Казабланка. Настаняване. Вечеря.
3  ден: КАЗАБЛАНКА → МАРАКЕШ

Закуска, обзорна обиколка на града. Свободно 
време. Разглеждане на джамията „Хасан II“, край-
брежния булевард, почивка за обяд. Отпътуване за 
Маракеш. Настаняване. Вечеря.
4  ден: МАРАКЕШ

Закуска. Панорамна обиколка на града. 
Свободно време. Вечеря. Допълнителна 
програма: Посещение на спектакъла 
„Фантазия” – вечеря в типична берберска 
палатка, фолклорни танци, демонстрация 
на конна езда. Настаняване. Вечеря.
5  ден: МАРАКЕШ → МЕКНЕС → ФЕС

Закуска. Отпътуване за Фес. Почивка 
за обяд в Mall Рабат. Продължаване за 
Мекнес - панорамна обиколка на града. 
Потегляне за Фес. Настаняване. Вечеря.
6  ден: ФЕС

Закуска. Разглеждане на забеле-
жителностите на града и посеще-
ния на ателиета за занаяти с 
демонстрация на майсторите. 
Свободно време. Вечеря.
7  ден: ФЕС → ТАНЖЕР → КОСТА ДЕЛ СОЛ

Закуска. Потегляне за Танжер. 
Качване на ферибота за Тарифа. 
Пристигане в Тарифа и потегляне 
за Коста дел Сол. Настаняване. 
Вечеря.
8  ден: МАЛАГА → СОФИЯ

Закуска. Обзорна екскурзия на 
Малага. Трансфер до летището. 
Излитане за България. Пристигане 
на летище София.

ИМПЕРСКИ ТУР 
М А Р О К О

От мистиката  на пустинята
до магията на имперските градове

1  ден: СОФИЯ → МАЛАГА
Излитане от летище София. Кацане на лети-
ще Малага. Посрещане от представител на 
фирмата в Испания, трансфер и настанява-
не в хотел Alay 4* или подобен по крайбрежи-
ето на Коста дел Сол. Вечеря. Нощувка.
2  ден: КОСТА ДЕЛ СОЛ → ТАНЖЕР → 

МЕКНЕС → ФЕС
Закуска. Ранен трансфер до най-южната точ-
ка на Европа – Тарифа, където се намира и 
фарът на Тарифа, на най-тясното място на 
Гибралтарският проток. Отпътуване с фери-
бот до Танжер, или т.нар. „Врата към Афри-
ка“ -  един от най-големите и важни икономи-
чески и транспортни центрове на Кралство 
Мароко. Пътуването продължава около 45 
минути. Посрещане от местен екскурзовод и 
отпътуване за Фес. Панорамна обиколка на 
града с включена джамията Мулай Исмаил. 
Отпътуване за Фес. Настаняване в хотел 4*. Ве-
черя. Нощувка.
3  ден: ФЕС → ЕРФУД → МЕРЗУГА → ЕРФУД

Закуска. Отпътуване към Ерфуд, наречен 
още Портата на пустинята. В древни времена, 
малкият град Ерфуд, намиращ се близо до 
границата с Алжир, е служил като добре ук-
репен пост на френските колониални войски 
в Мароко. Пристигане и настаняване в хотел 
4*. Възможност за екскурзия с джипове по пътя 
на рали Париж - Дакар до пясъчните дюни на 
Мерзуга, Шеби, където ще имате възможност 
да яздите камили и да наблюдавате уникал-
ния залез в пустинята – цена на човек 45€. Ве-
черя. Нощувка.
4  ден:  ЕРФУД → УАРЗАЗАТ

След закуска, отпътуване за град Уарзазат, 
столицата на киното в Мароко. По пътя – по-
сещение на един от най-красивите каньони, 
а именно Gorges du Todra, който се намира в 
източната част на Атласките планини. На мес-
та широчината на високите каменисти стени 
е само 10 метра, а отвесните гладки стени 
достигат до 160 метра височина от всяка стра-
на. Програмата продължава с посещение на 
Долината на 1000 казби. Всяка казба предста-
влява укрепено селище, което бива построе-

Пакетна цена

от 690 €

пакетна
цена от

ЗА

МИНАВАНИЯ7

ГА
РА

НТИРАНИ

ЗА

МИНАВАНИЯ8

ГА
РА

НТИРАНИ

*допълнително заплащане на място
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Пакетната цена НЕ включва: • Допълнителни екскурзии • Лич-
ни разходи • Застраховка отказ от пътуване. Застраховката се 
сключва в деня на подписване на договора и заплащане на де-
позит • Такса „Туристически Дирхам” в Дубай  -  заплаща се за-
дължително и лично от туриста при 
настаняване хотела и се таксува 
на стая на вечер. 

Д У Б А Й
ДостижиМ ЛУКС и 

Незабравими спомени

ЗА

МИНАВАНИЯ7
8 ГА

РА
НТИРАНИ

1  ден: СОФИЯ → ДУБАЙ
Полет от летище София до Дубай. Пристигане на 
летище Дубай "Al Maktoum". Посрещане от фир-
мата партньор. Трансфер и настаняване в избра-
ният хотел. Нощувка. 
2  ден: Закуска. Обзорна обиколка на Дубай. Оби-

колката ще започне от двореца на Емирът на Ду-
бай - шейх Мохамед бин Рашид ал Мактум, откъде-
то ще видите и най-високата сграда в света (Бурж 
Кхалифа). От там се отправяме към крайбреж-
ния квартал "Джумейра" (Jumeirah) и спираме в 
близост до 7-звездния хотел "Бурж ал Араб" (Burj al 
Arab). Продължваме към изкуствения остров "The 
Palm-Jumeirah", както и минаваме покрай новия 
луксозен квартал "Dubai Marina". Нощувка.
Допълнителна екскурзия: Вечеря на арабска гале-
ра. Романтична вечеря с любим човек и удоволст-
вието да се насладите на вечерния бриз по канала 
на Дубай.
3  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Нощувка.
Допълнителна екскурзия: Абу Даби - столицата на 
емирствата • Бялата джамия "Шейх Зайед" • Тради-
ционно селище (Heritage Village) • Луксозния хотел 
"Emirates Palace" • Най-новия мол "Яс" (Yas Mall)
*По време на посещението на джамията "Шейх Зайед" има изискване за облеклото 
за мъжете и жените.

4  ден:  Закуска. Свободно време за плаж и раз-
влечения. Нощувка.
Допълнителна екскурзия: ВИП Дубай с яхта • Пано-
рамен тур на Дубай Марина и Джумейра с яхта. 
Допълнителна екскурзия: Бурж Кхалифа и Дубай 
Мол • Посещение на най-високата сграда в света
5  ден:  Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Нощувка.
Допълнителна екскурзия: Сафари в пустинята
6  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Нощувка.
Допълнителна екскурзия: Обяд в BURJ AL ARAB 7*
Допълнителна екскурзия: Открития пазар на Дубай 
Там се усеща истинската атмосфера на араб-
ските пазари, където ще може да си купите различ-
ни сувенири.
7  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Нощувка.
Допълнителна екскурзия: Ал Айн – най-зеленият 
град в ОАЕ и втория по големина в емирство Абу 
Даби, познато като Градът – Оазис.
8  ден: ДУБАЙ → СОФИЯ

 Закуска. Свободно време. Трансфер до летище 
"Al Maktoum" - Дубай за полет до София.
Допълнителна екскурзия: Градините на Дубай

1  ден: СОФИЯ → ДУБАЙ → АБУ ДАБИ
Полет от летище София до Дубай. Пристига-

не на летище "DWX" Дубай. Посрещане от фир-
мата партньор. Трансфер до хотела в Абу Даби 
– Jannah Burj Al Sarab 4*+. Настаняване. Нощувка. 
2  ден: Закуска. Тур на Абу Даби - столицата на 

емирствата, която ще ни омае със спокойствието 
на белите пясъци и луксозните сгради. Екскурзия-
та започва с посещение на бялата джамия „Шейх 
Зайед”- снимки  отвън и влизане вътре. След това 
се отправяме към традиционно селище (Heritage 
Village). Екскурзията продължава покрай луксоз-
ния хотел Emirates Palace, президентския дворец, 
прекрасните паркове и крайбрежният булевард, 
наречен „Корниш”. Следва посещение на "Yas 
Island" - мястото, където се провежда Формула 1 
и дом на уникалния комплекс "Ferrari World". Сво-
бодно време за обяд или шопинг в най-новия мол 
"Яс" (Yas Mall).
*По време на посещението на джамията "Шейх Зайед" има изискване за облекло-
то за мъжете и жените.

Трансфер до хотела в Абу Даби. Нощувка.
3  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Нощувка.
Допълнителна екскурзия: Ал Айн – най-зеленият 
град в ОАЕ и втория по големина в емирство Абу 
Даби, познато като Градът – Оазис.
4  ден: Закуска. Освобождаване на хотела в Абу 

Даби. Отпътуване за Дубай. Полудневна обикол-
ка Модерен Дубай . Съчетание на старинното с 
модерното, немислими архитектурни изпълнения 
и много цветя. Обиколката ще започне от двореца 
на Емирът на Дубай - шейх Мохамед бин Рашид ал 

Пакетната цена НЕ 
включва: 
• Допълнителни екс-
курзии
• Лични разходи
• Такса „Туристиче-
ски Дирхам” в Ду-
бай - заплаща се 
задължително и лич-
но от туриста при 
настаняване хотела 
и се таксува на стая 
/ на вечер.

614 €  

пакетна
цена от

ЗА

МИНАВАНИЯ7
8 ГА

РА
НТИРАНИ

Мактум, откъдето ще видите и най-високата сгра-
да в света (Бурж Кхалифа). От там се отправяме 
към крайбрежния квартал Джумейра (Jumeirah) и 
спираме за снимки в близост до 7-звездния хотел 
Бурж ал Араб (Burj al Arab). Продължваме към из-
куствения остров The Palm-Jumeirah, както и мина-
ваме покрай новия луксозен квартал Dubai Marina. 
Настаняване в хотел Park Inn By Radisson 3*SUP. Сво-
бодно време.
5  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Нощувка.
Допълнителна екскурзия: Екскурзия до едно от 
7-те емирства Шаржа • Посещение на Blue Souq 
Sharjah • Свободно време да се види прекрасната 
лагуна в Al Buheira.
Допълнителна екскурзия: Открития пазар на Ду-
бай. Ще ви покажем големия пазар, откъдето тър-
говци от цял свят се снабдяват с подправки, пар-
фюми, електроника и други стоки.
6  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Нощувка.
Допълнителна екскурзия:  Градините на Дубай
Допълнителна екскурзия:  Сафари в пустинята
7  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Нощувка.
Допълнителна екскурзия: VIP Дубай с яхта
Допълнителна екскурзия: Обяд в BURJ AL ARAB 7*
8  ден: Закуска. Свободно време. Освобожда-

ване на хотела до 12:00 ч. Трансфер до летище 
"DWC" Дубай за полет до София.

766 €  пакетна
цена от
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И З Р А Е Л
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ДРЕВнОСТ и съвремие

1  ден: СОФИЯ → ТЕЛ АВИВ → ЙЕРУСАЛИМ → 
ВИТЛЕЕМ
Пристигане на летище Бен Гурион. Посреща-
не от представител на местния туроператор. 
Отпътуване за Йерусалим и Витлеем. Пано-
рамна гледка от Маслинения хълм към столи-
цата Йерусалим. Посещение на рожденното 
място на Господ Иисус Христос – Витлеем и 
построената в чест на това събитие базилика 
„Рождество Христово“. Вечеря и нощувка във 
Витлеем.
2  ден: ВИТЛЕЕМ → ЙЕРУСАЛИМ

Закуска. Туристическа програма в Йерусалим. 
Пешеходна обиколка на Стария град: Гет-
симанската градина. Виа Долороса (от лат. 
„Пътят на болката“) -  това e улицата в древния 
Йерусалим, по която е минал с кръста Иисус 
Христос към мястото на разпятието - Голгота; 
храмовият комплекс Божи гроб. Стената на 
плача - единствената структура, останала от 
Йерусалимския (Соломоновия) храм. Хълмът 
Сион (Давидовият град) - гробът на цар Давид и 
стаята на Тайната вечеря. Посещение на Новия 
град на Йерусалим: парламента на държава-
та Израел (Кнесет), Министерствата на Изра-
ел, Музея на Израел (отвън). Вечеря и нощувка 
във Витлеем.
3  ден: ЙЕРИХОН → КАСР АЛ ЯХУД → МЪРТВО МОРЕ 

→ КУМРАН → НАЗАРЕТ → ТИБЕРИЯ
Закуска. Отпътуване за Йерихон. Поглед към Ма-
настира на изкушенията. Посещение на Каср ал 
Яхуд – мястото на кръщението на Иисус Христос 

на река Йордан. Заминаване за Мъртво море - най-
ниското място в света. Свободно време за къпане 
в най-соленото море. Посещение на Кумран. От-
пътуване за град Назарет. Посещение на църквата 
„Благовещение“ и работилницата на Свети Йосиф. 
Заминаване за град Тиберия. Вечеря и нощувка.
4  ден: КАПЕРНАУМ → ТАБХА → ПЛАНИНАТА НА БЛАЖЕН-

СТВАТА 
Закуска. Заминаване за Капернаум. Преминаване 
към Табха. Отпътуване към планината на Блажен-
ствата - мястото, където Иисус е казал прочутата си 
проповед. Гледка към голанските възвишения. Вече-
ря и нощувка в Тиберия.
5  ден: КАНА → МЕГИДО → АКРА → ХАЙФА → КЕСА-

РИЯ
Закуска. Отпътуване за Кана Галилейска. Продъл-
жаване към Мегидон. Посещение на археологи-
ческите разкопки в Мегидон. Заминаване за Акрa. 
Посещение на цитаделата на хоспиталиерите, ту-
нелите на тамплиерите, древният град и пристани-
щето. Разглеждане на красивия пристанищен град 
Хайфа, панорамна гледка към Бахайските гради-
ни и залива на Хайфа. Отпътуване на юг до Кеса-
рия - разглеждане на акведукта. Вечеря и нощувка в 
Нетания или района на Тел Авив.
5  ден: ТЕЛ АВИВ → ЯФО

Закуска. Посещение на църквата с гроба на Св. 
Георги в Лод. Панорамна обиколка на Тел Авив. Ту-
ристическа програма в Яфо. Трансфер до летище 
Бен Гурион. Полет за София.

Пакетната цена НЕ включва:
• Бакшиши – 3 долара на турист 
на ден (заплащат се в Израел)
• Застраховка "Отмяна на пъ-
туване" (информация за нея - в 
офиса ни)

1  ден:  СОФИЯ → ТЕЛ АВИВ → НЕТАНИЯ
Отпътуване от София към Тел Авив. Пристигане 
на летище Бен Гурион. Отпътуване за Нетания. 
Вечеря и нощувка.
2  ден: КЕСАРИЯ → ХАЙФА → АКРА → НАЗАРЕТ 

→ КАНА ГАЛИЛЕЙСКА → ТИБЕРИЯ
Закуска. Отпътуване към Кесария, разглеждане 
на акведукта. Посещение на третия по големи-
на град в Израел – Хайфа. Туристическа про-
грама в град Акра: цитаделата на хоспитали-
ерите, тунелите на тамплиерите, древния град 
и пристанището. Посещение на град Назарет - 
разглеждане на църквата ”Св. Благовещение”.
Отпътуване за Кана Галилейска. Вечеря и но-
щувка в Тиберия.
3  ден:  КАПЕРНАУМ → ТАБХА → АМАН

Закуска. Заминаване за Капернаум. Посеще-
ние на останките от древната синагога и руи-
ните на къщата на Св. ап. Петър. Преминаване 
към Табха, мястото на "Чудото с умножаването 
на рибите и хляба". Отпътуване към планината 
на Блаженствата. Преминаване от Израел в 
Йордания през граничния пункт „Шейх Хюсеин”. 
Настаняване в хотел в Аман. Вечеря и нощувка.
4  ден:  ДЖЕРАШ → НЕБО → МАДАБА → ПЕТРА

Закуска. Отпътуване за архитектурния шедьо-
вър Джераш (древният Гераса) - храмът на Ар-
темида (богинята покровителка на Джераш), 
други антични храмове, Южният театър и много 
църкви от ранното Средновековие. Посещение 
на планината Небо. Заминаване за Мадаба – 
градът е известен с многото християнски църк-
ви. Емблематична обаче е гръцката православ-
на църква “Св. Георги”, известна с уникалната 
мозайка представяща подробна цветна карта 
на Светите земи от византийската епоха. Отпъ-
туване за Петра. Вечеря и нощувка.
5  ден:  ПЕТРА → ШОБАК → АМАН

Закуска. Организирана обиколка на Петра, 
столицата на Набатейците. Розово-червени-

кавият град Петра някога процъфтявал като важен 
пункт от древните търговски маршрути. Посещение 
на замъка на кръстоносците Монреал. Заминаване 
за Аман. Вечеря и нощувка.
6  ден:  АМАН → РЕКА ЙОРДАН (КАСР АЛ-ЯХУД) → 

КУМРАН → МЪРТВО МОРЕ → ЙЕРИХОН → ВИТЛЕЕМ
Закуска. Панорамна обиколка на Аман и посеще-
ние на Цитаделата и Археологическият музей. За-
минаване за Израел през граничния пункт „Аленби”. 
Посещение на Каср ал Яхуд. Заминаване за Мъртво 
море. Посещение на Кумран. Отпътуване за Йери-
хон. Вечеря и нощувка във Витлеем.
7  ден: ЙЕРУСАЛИМ

Закуска. Туристическа програма в Йерусалим. Па-
норамна гледка от Маслинения хълм към столицата 
Йерусалим. Пешеходна обиколка на Стария град: 
Гетсиманската градина, Виа Долороса (от лат. „Пъ-
тят на болката“), храмовият комплекс "Божи гроб", 
"Стената на плача". Панорамна обиколка на Новия 
град на Йерусалим. Вечеря и нощувка във Витлеем.
8  ден: ВИТЛЕЕМ → ЛОД → ТЕЛ АВИВ → ЯФО → БЕН 

ГУРИОН  → СОФИЯ
Закуска. Посещение на Витлеем и базиликата „Рож-
дество Христово“. Посещение на църквата с гроба 
на Свети Георги в Лод. Панорамна обиколка на Тел 
Авив. Туристическа програма в Яфо: посещение на 
старото пристанище с чудесни ресторанти, малки 
кафенета и пекарни, скрити в тесните улички. Транс-
фер до летище Бен Гурион. Полет за София.

Пакетната цена 
НЕ включва:
• Бакшиши – 40 $ общо 
на турист за шофьорите 
и за местните ескурзово-
ди (заплащат се задъл-
жително на място).

Пакетна цена

от 664 €

Пакетна цена

от 905 €
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ЗЛАТНА ИСПАНИЯ 55+
КОСТА дел СОЛ

ЛЯТО В 
КОСТА дел СОЛ

ЛЯТО В 
ПАЛМА де МАЙОРКА

ЗА

МИНАВАНИЯ
ЗА

МИНАВАНИЯ7 7

ГА
РА

НТИРАНИ
ГА

РА
НТИРАНИ

1  ден: СОФИЯ → МАЛАГА
Излитане от летище София с директен полет 
на АК „България Ер”. Кацане на летище Ма-
лага. Посрещане от представителя в Мала-
га. Трансфер и настаняване в хотел Royal al 
Andaluz 4* или подобен. Вечеря. Нощувка.
2  ден: СВОБОДЕН ДЕН / Закуска. Информа-

ционна среща за запознаване с региона, как-
то и с допълнителните екскурзии. Обяд. Сво-
бодно време. Вечеря. Нощувка.
3  ден: ГРАНАДА / Закуска. Свободно време. 

Обяд. Вечеря. Нощувка. *По желание едно-
дневна екскурзия до Гранада.
4  ден: ГИБРАЛТАР и СТАРИЯ ГРАД НА МАРБЕЯ 

/ Закуска. Свободно време. Обяд. Вечеря. Но-
щувка. *По желание допълнителна екскурзия 
до Гибралтар и Марбея.
5  ден: СЕВИЛЯ / Закуска. Свободно време. 

Обяд. Вечеря. Нощувка. *По желание едно-
дневна екскурзия до Севиля .
6  ден: ТАНЖЕР / Закуска. Свободно време. 

Обяд. Вечеря. Нощувка. *По желание едно-
дневна екскурзия до Танжер 
7  ден: КОРДОБА / Закуска. Свободно време. 

Обяд. Вечеря. Нощувка. *По желание едно-
дневна екскурзия до Кордоба. 
8  ден: МАЛАГА → СОФИЯ / Закуска. Свободно 

време. Обяд. Напускане на хотела. Трансфер 
до Малага. Панорамна обиколка на града, 
разглеждане отвън крепостта Гибралфаро, 
Катедралата и Къщата на Пикасо. Свободно 
време в Стария град. Трансфер до летище 
Малага. Обратен полет до София.

1  ден: СОФИЯ → ПАЛМА де МАЙОРКА
Излитане  от летище София с директен полет 
на АК „България Ер” до Палма де Майорка. Ка-
цане и трансфер до избрания хотел. Настаня-
ване. Нощувка.
2  ден: Закуска. Свободно време за плаж и 

развлечения. Възможност за целодневна об-
зорна екскурзия на град Палма*. 
Разглеждане на катедралният храм "Lа Seu". 
На най-високия хълм в града, се издига замъка 
Белвер. Името на замъка означава „прекрас-
на гледка”. В края на екскурзията ще имате 
свободно време за покупки. Нощувка.
3  ден: Закуска. Свободно време за плаж и 

развлечения. Възможност за целодневна об-
зорна екскурзия на острова*. Екскурзията за-
почва от Палма, където ще се качите на антич-
ния дървен влак до гр. Солер. След това ще се 
отправите към знаменития залив "Ла Калобра". 
До плажа, може да се стигне през тесен пеше-
ходен тунел, прокопан в скалата. Нощувка.
4  ден: Закуска. Свободно време за плаж и 

развлечения. Възможност за допълнителна це-
лодневна екскурзия до  Форментор и Порт По-
йенса*. Ескурзията дава възможност да се за-
познаете с острова Майорка от юг до север. 
Посещение на град Инк. Следва разходка с 
лодка от Пуерто де Пойенса до Форментор, 
който е известен с най-белия пясък в Средизем-
но море. Нощувка.
5  ден: Закуска. Свободно време за плаж и 

развлечения. Възможност за целодневна допъл-
нителна ескурзия до  Валдемоса и Ла Гранха*. 
По време на тази екскурзия ще се разходите 
по стръмните улици на селището. Нощувка.
6  ден: Закуска. Свободно време за плаж и 

развлечения. Възможност за целодневна допъл-
нителна ескурзия до  Пещерите Драч и Амс*. 

1  ден: СОФИЯ → МАЛАГА
Излитане от летище София, Терминал 2 в 15:40 ч. 
с полет на АК „България Ер”. Каца на летище Ма-
лага, Испания в 18:40 ч. Трансфер и настаняване в 
избрания хотел. Нощувка.
2  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Възможност за допълнителнa екскурзия. 
Нощувка.
3  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Възможност за допълнителнa екскурзия. 
Нощувка.
4  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Възможност за допълнителнa екскурзия. 
Нощувка.
5  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Възможност за допълнителнa екскурзия. 
Нощувка.
6  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Възможност за допълнителнa екскурзия. 
Нощувка.
7  ден: Закуска. Свободно време за плаж и раз-

влечения. Нощувка.
8  ден: МАЛАГА → СОФИЯ 

Закуска. Свободно време. Напускане на хотела 
до 12:00 ч. Трансфер до летище Малага.  Полет 
до София.

515 €  пакетна
цена от

548 €  пакетна
цена от

*допълнително заплащане на място

*допълнително заплащане на място 526 €  пакетна
цена от

Екскурзия до Мана-
кор и посещение 
на фабрика за пер-
ли. Посещение на 
град Порто Кристо. 
Нощувка.
7  ден: Закуска. 

Свободно време за 
плаж и развлечения. 
Възможност за по-
сещение на вечер-
ното шоу Сон Амар 
с включена вече-
ря*. Възхитете се на 
този международен 
свят на музика и 
танци - класически 
испански балет и 
фламенко, от све-
товноизвестния хо-
реограф Carlos 
Vilán. Вечерята ще 
бъде типично испан-
ска с класически 
испански вина. Но-
щувка.
8  ден: Закуска. 

Свободно време. 
Напускане на хоте-
ла до 12:00 ч. Транс-
фер до летище 
Палма де Майорка. 
Полет до София.

Пакетната цена НЕ включва:
Трансфер летище – хотел – летище
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Пакетната цена НЕ включва:
• Туристическа такса престой в района на Лисабон
• Екскурзии на място, които се зая-
вяват и заплащат в България при доп-
лащането на основния пакет;

Л И С А Б О Н

ЗА

МИНАВАНИЯ7
7 ГА

РА
НТИРАНИ

1  ден: СОФИЯ → ЛИСАБОН
Излитане  от летище София до Лисабон. Прис-
тигане на летището в Лисабон. Посрещане от 
фирмата партньор в Португалия. Трансфер и 
настаняване в избрания хотел. Нощувка.
2  ден: Закуска. Обзорна обиколка на Лиса-

бон (включена в цената). Посещава се и "Ал-
фама" – най-старият квартал на столицата. Тук 
има много исторически забележителности, 
както и барове, и ресторанти с традиционна 
"фадо" музика. Това е мястото в Лисабон, къде-
то може истински да се усети атмосферата 
на града - архитектурата, звуците, ароматите... 
Посещение на един от съвременните символи 
на Португалия е мостът "Вашку да Гама". Про-
дължителност на тура около 3 часа. Свободно 
време. Нощувка.
3  ден: Закуска. Свободно време или възмож-

ност за допълнителна екскурзия до Синтра, 
Кабо да Рока, Ещорил и Кашкаиш*. Културната 
местност "Синтра" е в списъка на Световното 
културно наследство на ЮНЕСКО.
4  ден: Закуска. Свободно време. Следобяд - 

възможност за допълнителна екскурзия до Ма-
фра и Ерисейра*. Мафра е средновековно 
селище, разположено на 25 км. от Лисабон. 
Малкото рибарско селце Ерисейра, днес е 
предпочитано от туристите място, заради кра-
сивите плажове и гледки, истински рай за сър-
фистите. Свободно време.
5  ден: Закуска. Свободно време и ден за по-

чивка или разглеждане на магнетичния Лиса-
бон. Нощувка.
6  ден: Закуска. Свободно време или възмож-

ност за допълнителна екскурзия до Обидош, 
Баталя, Назаре, Фатима.*

1  ден: СОФИЯ → ЛИСАБОН
Излитане от летище София с директен полет на 
АК България Ер. Кацане на летище Лисабон. По-
срещане, трансфер и настаняване в хотел 4*. 
Нощувка. 
2  ден: ЛИСАБОН

Закуска. Обзорна обиколка на Лисабон (вклю-
чена в цената). Продължителност на тура около 
3 часа. Свободно време. Нощувка.
3  ден: ЛИСАБОН → АЛГАРВЕ

Закуска. Отпътуване за Алгарве. Настаняване 
в хотел Quarteira Sol 4* или подобен в Алгарве. 
Информационна среща за запознаване с ре-
гиона и допълнителните екскурзии. Свободно 
време. Вечеря. Нощувка.
4  ден: По стъпките на великите откриватели

Закуска. Екскурзията до западната част на Ал-
гарве ще ни върне в епохата на Великите гео-
графски открития и ролята на един от най-из-
вестните португалски благородници в цялата 
история - принц Енрике Мореплавателя. Тук 
принц Енрике основава академия за обучение 
на моряци. Има легенда, която говори, че тук е 
учил великият Христофор Колумб. Посещение 
на крепоста "Baleeyra". На 7 км от Сагреш се 
намира още едно уникално място - нос "Св. 
Винсент". Завръщане в хотела. Вечеря. Нощув-
ка.
5  ден: Красотите на Алгарве

Закуска. Целодневна екскурзия в източната част 
на Алгарве. Ще посетим столицата на провин-
цията – Фару, разположен на брега на Атланти-
ческия океан. Продължаваме до Тавира, къде-
то има съзвездие от църкви - над 50 построени 
през различни епохи. Най-популярна е "Санта 
Мария Кастело", построена на мястото на мав-
ританска джамия. Рио Фармоса е последната 

7  ден: Закуска. Свободно време или възможност 
за допълнителна екскурзия до Арабида и Сесимбра 
с включена дегустация на портвайн. Посещение на 
Сесимбра, добре познато селище със своите пла-
жове и рибни ресторанти. Продължавайки към Азей-
тао, ще посетим една от най-старите и важни винар-
ни в Португалия (Caves Jose Mariada Fonseca) и ще 
опитаме традиционното вино мускат от Сетубал.
На път към Сетубал, ще спрем да се насладим на 
прекрасните гледки от планината Арабида, ще по-
сетим центъра, след което се връщаме обратно към 
Лисабон по моста Вашко да Гама. Нощувка.
8  ден: ЛИСАБОН → СОФИЯ

Закуска. Трансфер до летището в Лисабон и полет 
за София.

599 €  пакетна
цена от*допълнително заплащане на място

Пакетната цена НЕ включва:
• Летищни такси 
• Допълнителни екскурзии
• Разходи от лично естество

ПОЧИВКА В 
АЛГАРВЕ І ПОРТУГАЛИЯ

ЗА

МИНАВАНИЯ7

ГА
РА

НТИРАНИ

ни спирка от днешната обиколка - резерват, обявен 
за национален парк през 1987 г. Завръщане в хоте-
ла. Вечеря. Нощувка.
6  ден: Фадо вечер

Закуска. Свободно време. Ако 
фламенкото е символ на испан-
ската култура, то "фадо" е душа-
та на португалската традиция. 
Музика, която под меланхолич-
ните мелодии на китара, събира 
история за несподелена любов и 
горчиво вино. Ще имаме възмож-
ността да се възхитим на жанра в 
родината му с допълнение чаша португалско вино и 
традиционна вечеря. Нощувка.
7  ден: Закуска. Свободно време или възможност за 

допълнителна екскурзия. Вечеря. Нощувкa.
8 д е н : 

А Л Г А Р В Е 
→ ЛИСА-
БОН
Закуска. 
Т р а н с -
фер до 
летище 
Лисабон. 
Полет до 
България.

699 €  пакетна
цена от
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П Р А Г А

П А Р И Ж

ЗА

МИНАВАНИЯ2/3
2/3 ГА

РА
НТИРАНИ

1  ден: СОФИЯ → ПРАГА
Отпътуване за Прага с директен полет. Пристигане 
в Прага. Трансфер до хотела и по възможност нас-
таняване преди 13 ч. Възможност за пешеходна оби-
колка на Прага на български език – Пътят на чешките 
крале (Пражки град, Нерудова улица, Бамбино ди 
Прага, Карлов мост, Староместки площад). Продъл-
жителност около 3 часа. Възможност за вечеря на ко-
раб по река Вълтава. Разходката продължава 2 часа, 
с жива музика и вечеря на блок маса + аперитив.
 /Цената не включва трансфер до кораба/. Нощувка.
2  ден: Закуска.Свободно време. Възможност за це-

лодневна екскурзия до Карлови вари – целодневна 
екскурзия, която включва обиколка на града - хотел 
Термал, прочутите карловарски Колонади, Гейзерът, 
бароковата църква Мария Магдалена,  Хотел Пуб, Ру-
ската църква, посещение на музея на Ян Бехер – съз-
дател на  прочутия  ликьор "Бехеровка" с възможност 
за дегустация. 
3  ден: ПРАГА → СОФИЯ 

Закуска. Свободно време. Възможност за разходка 
из града. Трансфер до летището. Отпътуване за Со-
фия.

1  ден: СОФИЯ → ПАРИЖ
Bonjour Paris! Полет от София, Терминал 2. Ка-
цане на летище „Шарл Де Гол” Париж. По-
срещане от фирмата партньор във Франция. 
Трансфер с влак RER и настаняване в избрания 
хотел. Свободно време или възможност за до-
пълнителна екскурзия*. Нощувка.
2  ден: ПАРИЖ

Закуска. Свободно време.
Допълнителна екскурзия от Шанз Елизе до Ай-
феловата кула*.
3  ден: Закуска. Свободно време. Пешеходна 

туристическа обиколка "Следобед в различен 
Париж"*.
4  ден: Au revoir Paris

Закуска. Освобождаване на хотела. Самос-

215 €  

389 €  

пакетна
цена от

пакетна
цена от

Пакетната цена НЕ включва:
• Допълнителни екскурзии;
• Разходи от личен характер

Пакетната цена НЕ включва:
• Разходи от личен характер;
• Застраховка „Отмяна на пътуване”

ЗА

МИНАВАНИЯ3
3 ГА

РА
НТИРАНИ

тоятелно придвижване с влака RER до летище „Шарл 
Де Гол” за полет до София.
*допълнително заплащане на място

АРЖЕНТИНА
БРАЗИЛИЯ

ЗА

МИНАВАНИЯ10

ГА
РА

НТИРАНИ

10

1  ден: СОФИЯ → ЛОНДОН → БУЕНОС АЙРЕС
Полет от летище София до Буенос Айрес  с АК 
“British Airways”. Кацане в Лондон и излитане за 
Буенос  Айрес. 
2  ден: БУЕНОС АЙРЕС

Посрещане в аржентинската столица от пред-
ставители на партниращата агенция. Турис-
тическа обиколка с местен екскурзовод на 
южната част на града (включена в пакетната 
цена). Настаняване в хотел Amerian Buenos 
Aires Park Hotel 4*. Свободно време за почивка. 
Нощувка. 
3  ден: Закуска. Полудневна обиколка на се-

верната част на Буенос Айрес (включена в 
пакетната цена). Свободно време или по же-
лание, възможност за допълнителни меропри-
ятия*.
4  ден: Закуска. Свободен ден за разходки в 

Буенос Айрес или възможност за допълнителна 
екскурзия, по желание*.
5  ден: БУЕНОС АЙРЕС / ИГУАСУ

Закуска. Свободно време. Трансфер до лети-
щето за вътрешен полет до Игуасу. Посреща-
не от представители на агенцията партньор, 
трансфер и настаняване в хотел Saint George 
4*. Свободно време в Пуерто Игуасу. Нощувка.
6  ден: Водопадите Игуасу от страната на 

Аржентина. Закуска. Целодневен тур на водо-
падите Игуасу от Аржентинска страна. Фото 
пауза на границата на 3 държави – Аржентина, 
Бразилия и Парагвай!  Завръщане в хотела. Но-
щувка.
7  ден: Игуасу от страната на Бразилия, Птичи 

парк / Рио де Жанейро. Закуска. Полудневен 
тур с местен екскурзовод на водопадите Игуа-
су от бразилска страна. Отново ще имате въз-

можност да се насладите на „Голямата вода”, както 
звучи в превод думата с индиански произход "Игуа-
су". Посещение на Птичия парк. Трансфер до лети-
ще "Фоз" до Игуасу за полет до Рио де Жанейро. По-
срещане от представители на агенцията партньор 
в Бразилия и трансфер до един от най-популярните 
курортни райони на Рио де Жанейро - Копакабана. 
Настаняване в хотел до брега на Атлантическия оке-
ан „Windsor Excelsior Copacabana”4*. Нощувка.
8  ден: РИО ДЕ ЖАНЕЙРО

След закуска, полудневен тур в космополитния град 
Рио де Жанейро, с местен екскурзовод до планина-
та Корковадо (~4 часа, включен в пакетната цена). 
След посещението на хълма Корковадо, обиколка-
та продължава с панорамна разходка около плажо-
вете на Рио. Свободно време. Нощувка.
9  ден: Закуска. Полудневна туристическа обиколка 

на Рио де Жанейро с местен екскурзовод, с посе-
щение на другата основна забележителност в Рио 
- хълма "Захарната глава" и стадиона "Маракана" 
( ~ 6 часа, включена в цената). Завръщане в хотела.  
Свободно време. Нощувка.
10  ден: Закуска. Свободен ден в „Града на чудеса-
та”. Възможност за целодневна екскурзия до лагуни-
те на Ангра дос Рейс*. Нощувка.
11  ден: РИО ДЕ ЖАНЕЙРО → ЛОНДОН
Закуска. Свободен ден за плаж, разходки, развлече-
ния, покупки на сувенири. Късен трансфер до меж-
дународното летище за полет с  “British Airways” до 
Лондон.
12  ден: Пристигане в Лондон. Трансфер с шатъл 
бус и настаняване в хотел до летище "Хийтроу". Сво-
бодно време. Нощувка.
13  ден: ЛОНДОН → СОФИЯ
Трансфер с шатъл бус до летище "Хийтроу" за полет 
за София.

*допълнително заплащане 
  в България 2805 €  пакетна

цена от
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ВИЕТНАМ
КАМБОДЖА
ПРИКЛЮЧЕНИЕ СЪС СЛАМЕНИ ШАПКИ 
ИЗ ЧУДЕСАТА НА ИЗТОКА

1  ден: СОФИЯ → ДОХА → ХАНОЙ
Полет от летище София до Ханой с АК “Qatar 
Airways”. Кацане в Доха и излитане за Виетнам. 
Пристигане на международното летище в Ха-
ной.
2  ден: Посрещане на летището в Ханой от 

представител на партниращата агенция - до-
бре дошли в града, разположен на брега на 
Червена река. Трансфер до хотел 4*, настаня-
ване, нощувка.
3  ден: Закуска. Обиколка на Ханой. Ще посе-

тим жилището на Хо Ши Мин, "Пагодата с еди-
ния стълб", езерото "Хоан Кием" и Храм "Нгок 
Сон", прекрасната "Опера", катедралата "Св. 
Йосиф" и Историческия музей. Трансфер до 
хотела. Кратка почивка и посещение на уни-
кално традиционно  представление – водно 
куклено шоу (включено в цената). Нощувка.
4  ден: ХАНОЙ → ЗАЛИВЪТ ХАЛОНГ → ХАНОЙ

Закуска. Отправяме се към залива Халонг, 
където са пръснати около 3000 острова и са-
мотни скали. Пристигане на кея, откъдето ще 
се качим на круизно корабче през залива. В 
основата на островчетата се намира една 
незабравима пещера наречена "Thien Cung". 
Трансфер до хотел 4* в Ханой. Нощувка.
5  ден:  ХАНОЙ → ДАНАНГ → ХОЙ АН 

Закуска. Трансфер до летището в Ханой за въ-
трешен полет. Пристигане в Хой Ан и обзорна 
обиколка на града. Посещение на Японския 
покрит мост. Ще се разходим в семейния па-
раклис "Тран". Ще посетим и заседателната 
зала Phuoc Kien, Китайската пагода. Ще има-
ме възможност да посетим работилница, къ-

1  ден: СОФИЯ → ДОХА
2  ден: ДОХА → ПЕКИН

Посрещане от представител на фирмата партньор. 
Трансфер и настаняване в хотел Beijing Suyuan 
Phoenix Hotel или подобен. Свободно време. Вечеря. 
Нощувка.
3  ден: Закуска. Туристическа обиколка на Пекин. 

Екскурзията включва посещение на площад "Тян ан 
Мън" и "Забранения град". Обяд в китайски ресто-
рант. Посещение на Летния дворец и фабрика за 
перли. Свободно време за вечеря. Връщане в хоте-
ла. Нощувка.
4  ден: ПЕКИН → ЖЕНГЖОУ

Закуска. Посещение на Великата китайска стена. 
Обяд в китайски ресторант. Следва посещение на 
"Свещения път" и Фабрика със скъпоценни камъ-
ни. Следобед - трансфер до жп гарата, свободно 

време за вечеря и отпътуване с влака стрела до 
Zhengzhou. Пристигане в Женгжоу, посрещане 
от местния представител на фирмата, наста-
няване в хотел Holiday Inn Express Zhengzhou или 
подобен. Нощувка.
5  ден: ШАО ЛИН → ЛОЯН → СИЯН

Закуска, напускане на хотела. Отпътуване с авто-
бус към манастира Шао Лин, който от древни вре-

мена е център на бойни изкуства и школата по Дзен 
будизъм. Посещение на централния будистки храм 
и присъствие на кунг-фу демонстрация. Обяд в ки-
тайски ресторант. Следобед - разглеждане на уни-
калния будистки манастирски комплекс – пещерите 
Лонмън. Свободно време за вечеря. Трансфер до 
гарата. Вечерта отпътуване от Лоян с влака стрела 
за Сиян. Пристигане в Сиян. Настаняване в хотел Xian 
Quest Hotel  или подобен. Нощувка.
6  ден: СИЯН → ШАНХАЙ

Закуска, напускане на хотела. Обиколката започва 
с посещение на гробницата с теракотената армия. 
Обяд в китайски ресторант. Обиколката продължа-
ва край Голямата пагода на Великата Гъска, следва 
"Bell and Drum Tower square". Привечер отпътуване с 
влак за Шанхай. Нощувка във влака.
7  ден: Пристигане в Шанхай. Трансфер до хотел 

Shanghai Magnolia Hotel. Закуска. Туристическата 
обиколка на Шанхай започва с посещение на Не-
фритения Буда, Историческия музей на Шанхай, Те-
левизионна кула. Обяд в китайски ресторант. След-
ва посещение на Бунд, Нанджин Роуд и Централния 
площад, и фабрика за коприна. Свободно време за 
вечеря. Нощувка.
8  ден: ШАНХАЙ → ЖУЖИЯО → ШАНХАЙ

Закуска. След закуска свободно време или по же-
лание еднодневна екскурзия до Zhujiajiao*. Свобод-

дето ще ни покажат, как се правят типичните фене-
ри, които се виждат из целия град. Трансфер до 
хотел 4*. Настаняване. Нощувка.
6  ден: Закуска. Свободен ден за плаж 

или възможност за допълнителни екс-
курзии*.
7  ден: ХОЙ АН → ДАНАНГ → САЙ-

ГОН
Закуска. Трансфер до летище 
Дананг. Пристигане в Сайгон и об-
зорна обиколка на града. Транс-
фер до хотел 4*. Настаняване. Но-
щувка.
8  ден: САЙГОН → КУ ЧИ → САЙГОН

Закуска. Отпътуване за тунелите Ку Чи. 
Завръщане в Сайгон. Трансфер до хотела 
и свободно време. Нощувка. 
9  ден: САЙГОН → СИЕМ РЕАП → АНГКОР ТОМ 

→ СИЕМ РЕАП
Закуска. Отпътуване за летище Сайгон за полет 
до Сием Реап. Пристигане в Камбоджа. Отпра-
вяме се за посещение на укрепеният град Ангкор 
Том, храма на Джаяварман VII - Байон. Трансфер до 
хотел 4*. Настаняване. Нощувка.
10  ден: СИЕМ РЕАП → АНГКОР ВАТ → САЙГОН
Закуска. Отпътуване към Ангкор Ват и обиколка. 
Трансфер до летището в Сием Реап. Полет до Сай-
гон. Трансфер до хотел 4*. Настаняване. Нощувка.
11  ден: САЙГОН → ДОХА
Закуска. Свободно време. Трансфер до летището 
за полет Сайгон – Доха. Пристигане и настаняване 
в хотел. 
12  ден: ДОХА → СОФИЯ / Полет Доха – София.

ЗА

МИНАВАНИЯ10

ГА
РА

НТИРАНИ

9

Пакетната цена НЕ включва:
• Виза за Камбоджа
• Допълнителни мероприятия и екскурзии по желание
• Застраховка „Отмяна на пътуване” на ЗД „Евроинс” – допъл-
нителна информация можете да получите в офисите ни
• Разходи от лично естество
• Бакшиши, които се заплащат 
на място 2383 €  пакетна

цена от

К И Т А Й

ЗА

МИНАВАНИЯ9

ГА
РА

НТИРАНИ

9

но време за вечеря. Нощувка.
9  ден: ШАНХАЙ → ХОНГ КОНГ

Закуска. Трансфер до летището и полет до 
удивителния Хонг Конг. Трансфер до хотела 
в Хонг Конг и при възможност настаняване – 
Hong Kong Regal Oriental Hotel. Организиран 
обяд в китайски ресторант (включен в цената).
Панорамната обиколка на града. Нощувка.
10  ден: ХОНГ КОНГ → МАКАО
Закуска. Свободно време, по желание екскур-
зия до остров Макао*. Туристическата програ-
ма с местен екскурзовод включва разходка из 
руините на църквата "Св. Павел", статуята на 
"Богинята на Милосърдието", кулата "Макао", 
храма А-ма, площад Серадо, заобиколен с 
исторически сгради. Ферибот до Хонг Конг. 
Нощувка.
11  ден: ХОНГ КОНГ
Закуска. Освобождаване на стаите. Свободно 
време за шопинг или възможност за допълни-
телни екскурзии: Оушън Парк и Остров Ланта-
уи*. Трансфер до летището и полет с Катарски 
авиолинии.
12  ден: Кацане в Доха и полет за София.

*допълнително заплащане на място

1998 €  пакетна
цена от
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ЯПОНИЯ 
мистиката на самураите
в модерния свят на технологиите

ЗА

МИНАВАНИЯ8

ГА
РА

НТИРАНИ

8

1  ден: СОФИЯ → ИСТАНБУЛ
Излитане от София с Turkish Airlines. Кацане в Ис-
танбул. Кратък престой на летище Истанбул.
2  ден: Излитане от Истанбул за Киото. Прис-

тигане на летище Kansai, Киото. Посрещане от 
фирмата партньор. Трансфер до хотела. Нас-
таняване. Свободно време. Нощувка.
3  ден: КИОТО → ОСАКА → КИОТО

Закуска. Целодневна обиколка на Осака. По-
сещение на замъка Осака; сградата "Umeda 
Sky Building"; пазар "Kurormon Market". Нощувка.
4  ден: Закуска. Целодневна обиколка на Ки-

ото: посещение на замъка Nijo-jo, дзен будист-
ки храм "Кинкакуджи", Императорският Дво-
рец на Киото. Последната ни спирка ще е в 
един от най-красивите будистки храмове в Ки-
ото, в който ще взезем участие в традиционна 
чаена церемония. Следобед - свободно вре-
ме. Нощувка в Киото.
5  ден: КИОТО → КАНАЗАВА

Закуска. Напускане на хотела и отпътуване за 
Каназава. Посрещане от местния екскурзовод 
и полудневна обиколка на града, която включ-
ва традиционни японски градини, типични са-
мурайски къщи; най-големия пазар в Каназа-
ва "Omicho". Настаняване в хотел Garden Hotel 
Kanazawa 3* (или подобен) в Каназава. Нощув-
ка. 
6  ден: КАНАЗАВА → ТАКАЯМА

Закуска. Целодневна екскурзия до Такаяма: по-
сещение на типично японско планинско градче 
- Ogimachi, къща "Wada". В Такаяма ще посе-
тим сградата Yatai Kaikan. Обяд. Продължава-
ме с посещение на старата част на града - за-

наятчийски и търговски център. Настаняване в хотел 
Hida Hotel Plaza 3* (или подобен) в Такаяма. Нощувка.
7  ден: ТАКАЯМА → ТОКИО

Закуска. Пешеходна обиколка на Такаяма: ста-
рата част на града и улица Sannomachi. Отпътува-
не от Такяма към Нагоя и след това прехвъряне на 
влака стрела за Токио. Пристигане и посрещане 
от представител на местния партньор. Трансфер 
и настаняване в хотел Monterey Hanzomon 3* (или 
подобен) в центъра на Токио. Нощувка.
8  ден: Закуска. Панорамен тур на Токио: "Tokyo 

Tower"; Императорският дворец; "Асакуса Канон"; 
улицата "Накамисе". Обяд. На връщане ще минем 
покрай "Акихабара"; сградата на парламента на 
Япония; "Одайба". Свободно време в японската 
столица. Нощувка.
9  ден: ТОКИО → ХАКОНЕ И ФУДЖИ → ТОКИО

Закуска в хотела. Екскурзия до Хаконе; връх Ко-
магане; разходка с корабче по езерото Аши; 
посещение на Owakudani; музея за изкуствата 
Narukawa. Обяд. Връщане в Токио. Нощувка.
10  ден: ТОКИО / *по желание Йокохама и Камакура
Закуска. Напускане на хотела. Свободно време.
Трансфер до международното летище Нарита-
Полет от Токио за Истанбул.
11  ден: ТОКИО → ИСТАНБУЛ → СОФИЯ
Пристигане в Истанбул. Полет от Истанбул за Со-
фия. Пристигане в София.

Пакетната цена НЕ включва:
• Допълнителни мероприятия и 
екскурзии по желание
• Застраховка отмяна на пътува-
не и прекъсване на пътуването 
• Разходи от лично естество
• Напитки по време на хране-
нията

*допълнително заплащане на място
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1  ден: Полет СОФИЯ → ДОХА → ДЕЛХИ.
2  ден: Трансфер и настаняване в хотела. Тур на Но-

вия град Делхи - Ню Делхи . Вечеря. Нощувка.
3  ден: Закуска. Разглеждане на Стария град на 

Делхи. Вечеря. Нощувка.
4  ден: Закуска. Отпътуване за Агра. Настаняване 

в хотел. Посещение на местния пазар и Крепостта 
Агра - Червената крепост. Вечеря. Нощувка.
5  ден: Закуска. Посещение на Тадж Махал по из-

грев слънце. Отпътуване за Джайпур. Настаняване в 
хотел. Вечеря. Нощувка. 
6  ден: Закуска. Екскурзия до древната столица Ам-

бър и разглеждане на невероятната Амбър Форт. 
Посещение на  Hawa Mahal - дворецът на ветровете. 
Свободно време. Вечеря. Нощувка.
7  ден: Закуска. Свободно време. Отпътуване за 

Делхи. Освежаване в хотела. Вечеря. Трансфер до 
летището. Полет за Доха. 
8  ден: Кацане в Доха. Полет 

за София. Кацане на летище 
София.

1  и 2   ден: Излитане от София за Кейптаун през 
Истанбул. Настаняване в хотел 4*. Обиколка на 
Кейптаун. Круиз до о-в Robben. Вечеря в традиционен 
ресторант с програма. Нощувка. 
3  ден: Закуска. Тур до Нос Добра Надежда. Обяд 

в ресторант с меню морски деликатеси. Тур до 
Boulders. Вечеря с програма. Нощувка.
4  ден: Закуска. Обиколка  до Paarl town, Franschoek 

и Stellenbosch. Вечеря в ресторант. Нощувка. 
5  ден: Закуска. Полет до Йоханесбург. Обиколка 

на града. Тур на местността „Люлката на Човечест-
вото“. Настаняване в хотел 4*.  Вечеря с традиционна 
кухня. Нощувка. 
6  ден: Закуска. Отпътуване за Национален парк 

Крюгер. Настаняване в хотел 4*.  Вечеря. Нощувка.
7  ден: Закуска. Целодневно сафари в Национален 

парк Крюгер.  Вечеря в хотела. Нощувка.
8  ден: Закуска. Отпътуване по Панорамен път. Ве-

черя в ресторант Carnivore - печени на сабя екзотич-
ни меса.  Нощувка в хотел 4*.
9  ден: Закуска. Полет до Зимбабве. Наста-

995 €  пакетна
цена от

ЮАР И ЗИМБАБВЕ

Маршрут: СОФИЯ → КЕЙПТАУН → НОС ДОБРА НАДЕЖ-
ДА → ЙОХАНЕСБУРГ → НАЦИОНАЛЕН ПАРК КРЮГЕР → 
ВОДОПАДА ВИКТОРИЯ, ЗИМБАБВЕ → ЙОХАНЕСБУРГ

ЗА

МИНАВАНИЯ9

ГА
РА

НТИРАНИ

9

няване в хотел 3*. Круиз по река Замбе-
зи с напитки и леки закуски. Нощувка. 
10  ден: Закуска. Екскурзия до водопада Викто-
рия. Вечеря в ресторант Boma с африканска 
кухня. Нощувка.
11  и 12  ден: Закуска. Свободно време. Полет 
до Йоханесбург. Полет Истанбул - София.

3595 €  
пакетна цена от

2899 €  
пакетна цена от
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5  ден: Закуска. Целодневна екскурзия на о-в Пукет. 
Нощувка.
6  ден: Закуска. Свободно време. Допълнително: це-

лодневна екскурзия до Островите Пи-Пи*. Нощувка. 
7  ден:  Закуска. Сафари - трекинг и рафтинг: абсо-

лютно безопасно, но невероятно завладяващо пъте-
шествие. Разходка из джунглата на гърба на индийски 
слон; спускане с надуваеми лодки; разходка из дев-
ствена гора до величествен водопад. Нощувка.
8  ден:  Закуска. Свободно време. Нощувка.
9  ден: : Закуска. Свободно време. Трансфер до ле-

тището за полет до Доха. 
10  ден: Полет до София.

СИНГАПУР

ЗА

МИНАВАНИЯ8
8 ГА

РА
НТИРАНИ

1  и 2   ден: Полет по маршрут София 
–Доха – Сингапур. Трансфер и настаня-
ване в хотел 5*. Свободно време. Допъл-
нителна екскурзия до остров Сентоса. Но-
щувка.  
3   ден: Закуска. Обиколка на Сингапур.  

Свободно време. Допълнителна екскур-
зия: посещение на панорамната палуба 
на 56 етаж на хотел Марина Бей Сендс.* 
Нощувка.
4   ден: Закуска. Напускане на хотела 

в Сингапур. Свободно време. Полет до 
Манила, Филипините. Кацане в Манила 
и вътрешен полет до столицата на о-в Па-
лаван - Пуерто Принсеса. Трансфер и 
настаняване в  хотела. Свободно време и 
нощувка. 
5   ден: Закуска. Екскурзия до Подземна-

та река (с обяд). Нощувка. 
6  ден: Закуска. Свободно време Допъл-

нителна ескурзия до залива Honda*. Но-
щувка.
7 , 8  и 9  ден: Закуска. Свободно вре-

ме за почивка, плаж и развлечения на о-в 
Палаван. Нощувка.
10  ден: Закуска. Напускане на хотела. 
Късно следобеда - трансфер до летище-
то за полет до Манила. Кацане в столица-
та на Филипините и прехвърляне на полет 
за Доха. 
11  ден: Международен полет до Доха. 
Полет до София.

2199 €  
пакетна цена от

1545 €  
пакетна цена от

*допълнително заплащане на място

*допълнително заплащане на място

1  ден: Отпътуване  по маршрут София –Доха 
– Банкок. Кацане в Доха.
2  ден: Излитане за Банкок. Трансфер и нас-

таняване в хотела. Свободно време. Круиз по 
реката Чао Прая. Допълнително: изискана ве-
черя с азиатски блюда*. Нощувка. 
3  ден: Закуска. Допълнително: екскурзия на 

Банкок или посещение на панорамната пло-
щадка на хотел Bayoke Sky 4* с вечеря или по-
сещение на кабаре шоу "Calypso"*. Нощувка.
4  ден: Закуска. Полет до о-в Пукет. Трансфер 

до хотел и настаняване. Свободно време. До-
пълнително: увеселително шоу "Fantasia"*. Но-
щувка.

ТАЙЛАНД
Банкок І о-в Пукет І о-в Самуи
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1  ден: Полет от летище София до Франкфурт. Излита 
за Мавриций. 
2  ден: Трансфер и настаняване в хотелa. Свободно 

време. Полудневна обиколка на столицата или Нощни-
ят живот на Мавриций*. Нощувка.
3  ден: Закуска. Свободно време. Седемте каскади/ 

водопадите Тамаринд или Целодневен тур Мистик или 
Нощният живот на Мавриций*.  Нощувка.
4  ден: Закуска. Свободно време. Полудневен тур до 

остров Ile aux Aigrettes*. Нощувка. 
5  ден: Закуска. Свободно време. Круиз с моторна 

лодка или Тур на западната част на острова*. Приклю-
ченски парк Casela*. Нощувка. 
6  ден: Закуска. Свободно време. Целодневен тур с 

катамаран*. Нощувка.
7  ден: Закуска. Свободно време. Парасейлинг и раз-

ходка по дъното на океана* или Посещение на ботани-
ческата градина и Музея на захарта*. Нощувка.
8  ден: Закуска. Свободно време. Гмуркане из под-

водния свят на Мавриций* или Посещение на парк La 
Vanillе Cocodile*. Нощувка.
9  ден: Полет Мавриций-Виена. Полет Виена-София. 1826 €  

пакетна цена от

*допълнително заплащане на място

1  ден: Полет от летище София, Т2 с авиокомпания 
Turkish Airlines.
2  ден: Полет от Истанбул за Мале. Каца на летище 

„Ибрахим Насир“ в Малдивската столица. Трансфер 
и настаняване в избрания от Вас хотел в района на 
Малдиви. Свободно време. Нощувка.
3  - 7  ден: Закуска. Свободно време за плаж или до-

пълнителни екскурзии, предлагани на острова.
8  ден: Освобождаване на хотела. Трансфер до лети-

щето в Мале, за полет до София.
9  ден: Полет за София. Пристигане в София.

1435 €  
пакетна цена от
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Пловдив 4000, 
ул. „Цар Калоян“ 9А (партер);
e-mail: plovdiv@welcometravel.bg;
тел.: 032/80 60 06, 
mobile: + 359 988 96 46 42

За контакти с WELCOME Travel:

www.welcometravel.bg

Информацията, публикувана в този каталог, е с информационна и рекламна цел и е възможно да са допуснати грешки.
За достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офисите на Уелкам Травъл ЕООД или на оторизираните агенти!


