
 

Нова година 2022 в Пулия 
 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН: 

27.12.2021г. 

 

Среща на летище София. Полет със самолет на Ryan Air в 06:40 ч. Кацане на 

летището в Бари сутринта. Трансфер от летището до хотела и настаняване (при 

възможност). Бари е пристанищен и областен град. Основан е от римляните, 

като по-късно става част от Византийската империя, а през 1071 г. е завладян от 

норманите. От 1324 г. до 1558 г. е независим, след което е присъединен към 

Неаполитанското кралство. Понастоящем с център на област Пулия. 

Свободно време или пешеходна обзорна разходка из стария град. Там се 

намират всички известни забележителностти, а плетеницата от улици и 

пресечки носи свой особен дух. Катедралата "Св. Савин" е построена в края на 

XII в. в романски стил. През XVIII в. интериорът и фасадата на катедралата са 

променени в бароков стил. Базилика "Св. Никола" е осветена през 1087 г., но 

остава незавършена до 1197 г. Тя е едно от най-големите постижения на 

романската архитектура в Пулия. В базилика "Св. Никола" интерес 

представялват картината „Богородица със светци” на Виварини от 1476 г., 

гробницата на Бона Сфорца – съпругата на Сигизмунд ІІ от Полша и последна 

дукеса на Бари (1558 г.), и мраморен епископски трон. В църквата се пазят и 

мощите на св. Николай – закрилник на моряците, затворниците и децата. 

Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН: 

28.12.2021г. 

 

Закуска. 

Свободно време или по желание екскурзия до Лече. Това е град с над 2000-

годишна история. Разположен е на „тока на ботуша“ и е известен с бароковата 

архитектура на множеството си дворци и църкви, заради което го наричат 

„Флоренция на Пулия”. Според легендата, градът е съществувал още по 

времето на Троянската война и е носил името Сибар. Пешеходна разходка в 

Лече, по време на която ще видим катедралата, епископският дворец, църква 

„Св. Йоан Кръстител“, дворецът Седжо, Римския амфитеатър. Връщане в Бари. 

Нощувка. 



 

ТРЕТИ ДЕН: 

29.12.2021г. 

 

Закуска. 

Свободно време или по желание екскурзия до Алберобело и Локоротондо. 

Алберобело - приказната столица на трулите е част от Световното културно 

наследство на ЮНЕСКО. Градът е една от най-впечатляващите туристически 

атракции на Пулия и туристите, посетили областта не пропускат да се разходят 

покрай странните кръгли къщи, наречени трули. Това са странни постройки от 

камък, строени „на сухо”, без хоросан, с конусовидни покриви, покрити със 

сиви варовикови плочи, които са характерни за областта между Алберобело, 

Фазано, Остуни и Мартина Франка. Някои от тях датират от етруската епоха. 

Алберобело е запазил 1400 трули, които покриват двете хълмчета, върху които е 

построено градчето и предлагат на посетителя един наистина необичаен 

пейзаж. Свободно време. 

Посещение на Локоротондо – пешеходна разходка из улиците на гинесовия 

рекордьор за най-много букви "о" в името. Странното име, което означава 

"кръгло място", произлиза от също толкова интересния исторически център с 

кръгла форма. Локоротондо е известен още като "Град на балконите" и като една 

от 36-те най-красиви общини в Италия. Тук не само къщите си имат номера, но 

и всеки балкон е номериран. Връщане в Бари. 

Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН: 

30.12.2021г. 

 

Закуска. 

Свободно време или по желание екскурзия до Алтамура и Матера. Отпътуване 

за провинция Базиликата за посещение на Матера, обект от световно значение 

под агидата на ЮНЕСКО. Началото си води от времето на Палеолита. По това 

време древните му жители заселват естествените пещери в каньона на река 

Гравина. Векове наред разширяват жилищата си т.н. „саси“, като дълбаят 

навътре в скалата или изграждат каменни предверия за стъпаловидно 

разположените си убежища. Условията на живот в тези жилища не се променят 

съществено през вековете и в началото на 50-те години италиански 

интелектуалци апелират за правителствена намеса. С държавно финансиране, 

на живеещите в пещерите са предоставени съвременни жилища. Античната 

част на града остава необитаема и хората я наричат „мъртвия град“. „Мъртвият“ 

период продължава докато киното не започва да се интересува от Матера. Днес 

изоставените някога саси заживяват отново като магазини, ресторанти, енотеки, 



 

дори и като луксозни хотели. Посещение на Алтамура. Разглеждане на 

историческия център и неговите 200 "claustri" – малки квадратни дворчета, 

около които са разположени домовете с характерни арки, сводове, тераси. 

Впечатляващата катедрала е единствената църква на Пулия изградена по волята 

на Фридрих II. Алтамура е известна с хляба си, фокача, от твърда пшеница с 

лук, маслини и гъби от Мурджа. 

Връщане в Бари. Нощувка. 

 

ПЕТИ ДЕН: 

31.12.2021г. 

 

Закуска. Свободно време.  

 

Посрещане на Нова година.  

 

ШЕСТИ ДЕН: 

01.01.2022 г. 

 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА! 

 

Късна закуска. Свободно време.  

 

СЕДМИ ДЕН: 

02.01.2022г. 

 

Закуска. Свободно време. Следобед трансфер до летището за полет в 17:10 ч.  

Бари – София. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 

*Самолетен билет с директен полет София - Бари - София на авиокомпания 

Ryan air; 

*Един ръчен багаж с размер 40/20/25 см на борда на самолета; 

*Трансфери летище - хотел – летище; 

*6 нощувки със закуски в хотел 4* в Бари; 

*Пешеходна обзорна обиколка на старата градска част на Бари; 

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

евро към ЗК „Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г.); 

*Водач по време на пътуването и престоя. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА 



 

*Екскурзия до град Лече – 120 лв. (в цената влизат транспорт и екскурзоводско 

обслужване, не влизат входните такси); 

*Екскрзия до Алберобело и Локоротондо – 106 лв. (в цената влизат транспорт и 

екскурзоводско обслужване, не влизат входните такси); 

*Екскурзия до Алтамура и Матера -110 лв. (в цената влизат транспорт и 

екскурзоводско обслужване, не влизат входните такси); 

*Сити такса в размер на 2-3 евро на човек на ден. Заплаща се 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офис в България; 

*Доплащане за ръчен багаж с размери 55/40/20 до 10 кг – цена от 28 лв. в 

посока, заявява се в момента на резервацията. (Цената на ръчния багаж не е 

постоянна); 

*Доплащане за голям чекиран багаж до 20 кг – цена от 50 лв. на посока, това е 

цена при закупуване на билета в момента на резервацията, не е валидна при 

добавяне на багаж след закупуване на билета. (Цената на багажа подлежи на 

препотвърждение в момента на закупуване на самолетните билети); 

*Доплащане за избор на седалки – цена между 8-16 лв. на човек в посока, в 

зависимост от наличността в самолета; 

*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 - 20 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! 

*Допълнителните ескурзии се осъществяват според здравните ограничения, 

наложени в съответната държава към конкретната дата на 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; 

*Туроператорът не носи отговорност за отменени от авиокомпаниите полети 



 

или за промяна на часовете на полетите. За такива промени туристът ще бъде 

уведомен незабавно. 

*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. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

*Внасяне на 50% капаро; 

*Доплащане не по-късно от 25 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при група от минимум 15 плащащи туриста. 

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

датата на отпътуване. 

 

Такса прекратяване: 

*ако прекратяването е до 60 дни преди датата на отпътуване, Потребителят не 

дължи такса прекратяване (ако това не противоречи на анулационните условия 

на авиопревозвача при закупени самолетни билети); 

*ако прекратяването е от 59 до 30 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 20% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 30% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 14 до 10 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 70% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 9 до 3 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 80% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е под 3 дни преди датата на отпътуване, таксата 

прекратяване е в размер на 100% от цената на организираното пътуване в лева. 

 

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.  

*Важно: За да премине границата на Италия, всеки турист трябва да отговаря на 

едно от следните условия: 

1. Да покаже документ за завършен най-малко 14 дни преди пристигане в 

Италия ваксинационен курс срещу COVID-19, или 

2. Документ за преболедуване на COVID- 19 и приключил карантинен период, 

или 

3. Негативен PCR или бърз антигенен тест, извършен до 48 часа преди влизане в 

страната. Децата под 6-годишна възраст са освободени от представяне на тест. 

 

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. 


