
 

Мини почивка на остров Лефкада 
 

Остров ЛЕФКАДА е място с несравнимата красота. По неговото 

крайбрежие можете да се насладите на широки и девствени плажове с бял 

пясък или камъчета и буйна зелена растителност. Съществуват много 

легенди, свързани с това райско кътче. От бреговете на остров Лефкада 

красивата Афродита се хвърля в морето в опит да се самоубие, след като 

изгубва своя любим Адонис. Тогава Персефона моли своя съпруг Хадес да 

прости греховете й и да я върне в света на живите. Хвърляйки се в морето от 

скалите на същия нос, се разделя с живота си в името на любовта и 

древногръцката поетеса Сафо. Посетете остров Лефкада! Подарете си 

частица от Рая! 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

Отпътуване от съответния град в съответния час по маршрут Кулата - Солун – 

Верия – Козани – Йоанина – Мецово - Лефкада. По пътя ще минем през град 

Превеза, разположен на устието на Амбракийския залив. Преминаване през 

специално изградения в Гърция тунел под морето (с обща дължина 1570 м). 

 

ВТОРИ ДЕН 

Пристигане на острова около обяд. Остров Лефкада, наричан още Белия остров, 

е четвъртият по големина от групата Йонийски острови. От древни времена 

островът е свързан с географската област Акарнаня - основната суша, 

посредством тесен провлак, а коринтяните допълнително улеснили достъпа, 

прокопавайки канал. Островът е прекрасно съчетание от планина, море, 

зеленината на дърветата и бялото на красивите плажове. 

Настаняване в хотела 3*. 

Свободно време за почивка и разходка. Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време за плаж и почивка или по желание (срещу 

допълнително заплащане) целодневна екскурзия - Круиз 7 Йонийски острова. 

Това е морско пътешествие, което е задължително, ако си на Лефкада и търсиш 

свежи емоции. Първата спирка е на световноизвестния с красотата си плаж 

Порто Кацики. Свободно време за плаж (при позволяващи метеорологични 

условия) и отпътуване за Кефалония – най-големият остров в Йонийско море, 

известен с дългите си пясъчни плажове, тюркоазеносиня вода и впечатляващи 

пещери. Време за обяд и разходка. Посещение на остров Итака – островът на 



 

Одисей, покрит с обширни площи от маслинови гори и малки лозя, както и 

градини с портокалови, лимонови, смокинови и прасковени дръвчета. След това 

круизът продължава към малките островчета Меганиси и Скорпио. Кратка 

спирка в залива на остров Меганиси за фотопауза при втората по големина 

пещера в Гърция - "Папаниколао", използвана като скривалище на подводница 

по време на Втората световна война. Екскурзията продължава към остров 

Скорпио – - необитаем остров, превърнат в малък частен рай и любовно гнездо 

от гръцкия корабен магнат Аристотелис Онасис, на който той се венчава със 

съпругата си Жаклин Кенеди. Там има и малък плаж, който носи името на 

Мария Калас и който напомня за предишната бурна връзка на Онасис с 

оперната примадона. Следва посещение на остров Мадури, където е роден 

великият поет Аристотелис Валоуритис. Връщане в хотела. Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

Закуска. Свободно време или (при минимум 20 туристи) се организира 

панорамна обиколка на столицата – град Лефкада и туристическа програма. 

Първото нещо, което "грабва окото" са боядисаните в синьо, лилаво, зелено, 

розово и жълто къщички, които изглеждат като рисунка от детска приказка. 

Малките улички, миниатюрните площадчета, многото кафенета и магазини за 

сувенири придават прекрасната атмосфера на административния център на 

острова. Ще видим църквата "Свети Мина", след което ще има свободно време 

за разходка. Следва посещение на манастира “Панагия Фенеромени” в 

Цокаладес, построен през 1634 г. върху останките на древен храм, създаден в 

миналото в чест на богинята Артемида.  

Връщане в хотела. Нощувка. 

 

ПЕТИ ДЕН 

Закуска. Напускане на хотела и БОНУС: посещение на Янина - най-големият 

град в Епир и столица на префектурата. Кратка пешеходна обиколка на Янина, 

при която ще видите Цитаделата, величествената синагога, действаща в 

разцвета на романиотската еврейска общност, но вече затворена, крепостта Иц 

Кале, където Али Паша построява двореца си. Отпътуване за България. 

Пристигане по места късно вечерта. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Транспорт с автобус, лицензиран за международни превози; 

*Пътни и магистрални такси; 

*3 нощувки със закуски хотел Villaggio Maistro 3*/Ermis 3* (ex Sunshine) или 

подобен на остров Лефкада; 

*Кратка пешеходна обиколка на Янина; 



 

*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000 

евро към ЗК „Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г. и с включено покритие за 

COVID-19); 

*Водач по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Еднодневен круиз 7 Йонийски острова: цена за възрастен 58,80 лв (30 евро) 

при минимум 20 туриста; 

*Туристическа обиколка на остров Лефкада: цена за възрастен 23,52 лв. (12 

евро) при минимум 20 туриста; 

* PCR/антигенен тест (при необходимост);  

*Горивна такса, ако има такава, се обявява до 20 дни преди отпътуване; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 4000 евро за лица от 70 до 85 години – 2 лв./ден; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на 

отговорност 4000 евро за лица нa 86 и повече години - 15 лв. за целия период на 

туристическата програма; 

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 

1, т.14 от Закона за туризма; 

*Разходи от личен характер. 

 

ВАЖНО: 

*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса 

преди отпътуване! 

*При някои от допълнителните екскурзии е възможно ползване на градски 

транспорт. 

*Туроператорът не носи отговорност при промяна на входните такси. 

Музеите изискват документ за самоличност при ползване на намаление. 

*Туроператорът си запазва правото да променя последователността на 

изпълнение на мероприятията по програмата. 

*Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни 

документи от страна на туристите или липса на такива; 

*Хотелите по програмата могат да бъдат заменени с други от същата или по 

висока категория, без предварително уведомяване от страна на туроператора; 

*Настаняването в автобуса се осъществява според датата на записване; 

*Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на 

програмата се счита за отказ от пътуване и туроператорът не носи отговорност 

и не възстановява вече заплатените суми. 

*Програмата като цяло не е подходяща за лица с ограничена подвижност. 

 



 

ВНИМАНИЕ! 

При нощувка в Гърция се налага държавен данък, който се заплаща от госта на 

рецепция при пристигане. 

*5-звездни хотели – 4 евро на вечер на стая; 

*4-звездни хотели – 3 евро на вечер на стая; 

*3-звездни хотели – 1.50 евро на вечер на стая; 

*2,1-звездни хотели и апартаменти – 0.50 евро на вечер на стая. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

*Внасяне на 30% капаро; 

*Доплащане не по-късно от 20 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при група от минимум 35 човека; 

*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 7 дни преди 

датата на отпътуване. 

 

ТАКСА ПРЕКРАТЯВАНЕ:  

Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко 

време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, като заплати 

на туроператора такса за прекратяване на договора в размер, определен 

съобразно момента на прекратяване на договора, както следва: 

‐ 30% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена в 

срок до 30 дни, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 

две седмици преди започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 50 % от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена 31 

дни след датата на сключване на договора, но не по-късно от две седмици преди 

започване на изпълнението на туристическия пакет; 

‐ 100% от общата цена на туристическия пакет, ако анулацията е направена от 

14 и по-малко дни преди датата на започване на изпълнението на пакета или 

неявяване за отпътуване. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

*Лична карта или валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца след датата 

на връщане; 

*За деца до 18 год., пътуващи с един или без родител, нотариална заверка от 

единия или двамата родители 

 

МЕДИЦИНСКИ И ВИЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ: 

*Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

*До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, 

Черна Гора, Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с 



 

валидна лична карта. До всички останали държави се пътува със задграничен 

паспорт, валиден най-малко 6 месеца след датата на завръщане. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е 

предназначена за лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване 

на територията на България или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено 

или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, 

независещи от волята на застрахования и непредвидими към момента на 

сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок до 7 дни след деня 

на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на самолетен 

билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане 

(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 

10 дни. Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от 

застрахователната сума и дните от датата на сключване до края на пътуването. 

Застрахователната сума е в лева и се определя в зависимост от размера на 

цената за индивидуалното или групово пътуване, самолетните билети или 

хотелската резервация. 

 

ТО има сключена застраховка "Отговорност на Туроператора" по смисъла на 

чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма, с полица № 13062210000060, валидна до 

23.01.2023 г., издадена от ЗК „Лев Инс” АД 

 


