
 

 

Париж преди Коледа, самолет 
 

 

 

ПРОГРАМА  

 

ПЪРВИ ДЕН 

09.12.2021г. 

 

Полет от летище София в 12:35 ч. с компания Wizz Air до Париж. Кацане на 

летище „Буве” в Париж в 14:40 ч. Трансфер до хотела. Настаняване.  

Без да губим време ще тъгнем за първата среща с Града на светлините и 

любовта - панорамна обиколка на Париж с екскурзовод на български език. 

Ще видите Триумфалната арка, улица „Шанз-Елизе”, Айфеловата кула, 

Военното училище, Дома на инвалидите, мостовете над река Сена, остров Сите 

и възстановяването на „Нотр Дам” - Парижката "Света Богородица", едно от 

най-великолепните постижения на готическата архитектура, пострадало през 

пожар през април 2019 г.; площад „Конкорд”, Парламента, градините Тюйлери, 

Мадлената – построена по образец на гръцки храм и осветена през 1842 г., 

Гранд Опера – проектирана през 1860 г. от Шарл Гарние, за да претвори 

величието на Наполеонова Франция, галериите Лафайет, луксозният площад 

„Вандом” и др.  

Свободно време.   

Нощувка.  

 

ВТОРИ ДЕН 

10.12.2021г. 

 

Закуска.  

Денят ще започне с туристическа програма по желание "Духът на 

Монмартър” (заявява се и се заплаща предварително в България). Пешеходен 

тур с местен екскурзовод на български език. Живописният квартал 

„Монмартър” с красивата си архитектура носи духа на стара Франция - малки 

криволичещи улички, изпъстрени със сувенирни магазинчета и романтични 

ресторанти, които водят до артистични площади, превърнали се в галерии на 

открито. Кварталът е бил любимо място на Моне, Мане, Дега, Сезан, Пикасо, 

Тулуз-Лотрек. Не случайно тук са и легендарните кабарета като „Лапен Ажил” 

и „Мулен Руж” са част от неповторимата атмосфера на емблематичния 



 

Монмартър. Ако се впуснете в това романтично пътешествие, ще видите 

базиликата „Сакре Кьор“ (снежно бялата базилика е построена през 1875 г. и е 

най-високата естествена точка на Париж - хълма Монмартър, откъдето се 

открива невероятна панорамна гледка към целия град). Ще видите още църквата 

„Сен Пиер“, площада на художниците „Тертр“ , Розовата къща, площадчето 

“Далида“, мелницата „Мулен дьо ла Галет“, увековечена в картини на Реноар, 

Тулуз-Лотрек, Ван Гог и др, митичното ателие „Бато Лавоар“, свързано с 

парижкия период на Пикасо, легендарното кабаре „Мулен Руж“, площад „Абес“ 

със Стената на любовта, църквата „Сен Жан“ и др.  

Продължаваме с едно очарователно преживяване - Круиз с панорамно корабче 

по Сена. Плаване около историческите острови Ла Сите, на който е основан 

Париж през III век пр. Хр., и Сен Луи – по-малкият от двата острова, предлагащ 

на парижани и гостите изненадващо провинциална атмосфера, за което е 

любимо място за разходки. По време на разходката с корабче ще се насладите на 

великолепна панорамна гледка към едни от най-известните забележителности 

на Париж - Лувъра, Нотр Дам, музея „Орсе”, Айфеловата кула, Хотел дьо Вил, 

мостовете на Сена и др. (Продължителност: 1 час). 

Следва посещение на Айфеловата кула. Това е най-разпознаваемият символ на 

Париж и Франция. Всеки посетил столицата се огледа, за да я види. Построена 

е от инж. Гюстав Айфел за световното изложение в Париж, през 1889 г. като 

временна постройка. Трябвало да бъде разглобена 20 години след това. 

Първоначалната ѝ височина е 312 метра и зели 30 години е най-високата 

постройка в света. Кулата е изградена за 26 месеца и 5 дни от 18 000 метални 

части, тежащи 10 000 тона. Любопитен факт е, че за да връчат медала на инж. 

Айфел, на официалните лица им се налага да изкачат пеша 1792 стъпала, тъй 

като по това време асансьорите още не работели. Днес никой не е видял Париж, 

ако не е изкачил Айфеловата кула и не се е снимал с нея.  

Свободно време.  

Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

11.12.2021г. 

 

Закуска.  

Свободно време в Париж или по желание Полудневна автобусна екскурзия до 

двореца "Версай" – двореца на Краля Слънце Луи ХІV с местен екскурзовод 

на бьлгарски език. Най-пищният кралски палат е построен в зенита на 

величието на френската монархия. Обиколката включва разглеждане на 

Кралския параклис, Парадните апартаменти - салоните на Херкулес, на 

Изобилието, на Венера, на Диана, на Меркурий, Огледалната зала и др. 



 

Свободно време за самостоятелно посещение на градините на двореца.   

Следобед свободно време. По желание – разходка из Коледните базари на 

Париж (налага се ползване на градски транспорт). През декември те са 

навсякъде и със своята празнична украса допринасят за веселото настроение в 

очакване на Рождество. Базарите са шумни и весели, можете да похапнете 

традиционна храна, да пиете греяно вино и да напазарувате сувенири. Най-

популярните базари са Montmartre, Gare Saint Lazare, Place de la Republique, 

Place des Abbesses и Place de la Bourse.  

Нощувка.  

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН  

12.12.2021г. 

 

Закуска.  

Свободно време в Париж или туристическии програми по желание (заявяват 

се и се заплащат предварително в България): 

*Лувъра и неговите шедьоври с местен екскурзовод на бьлгарски език. 

Лувърът е разположен в центъра на Париж, на р. Сена, на площ 60 600 кв.м. За 

първи път отваря врати през 1793 г. Най-известна е зала „Денон”, където се 

съхранява "Мона Лиза" на Леонардо да Винчи заедно с още безценни творби на 

Рембранд, Рубенс, Тициан и др. художници. През 80-те години на миналия век 

във външната част на Лувъра е построена огромна пирамида от стъкло и 

стомана, която служи за вход към музея. В рамките на около 2 часа ще имате 

възможност да разгледате най-впечатляващите експонати на Лувъра. 

 

*Пешеходна разходка до остров Сите – Парижката „Света Богородица", 

Съдебната палата, Светия параклис "Сен Шапел".  

 

*Вечерта възможност за индивидуално посещение на  някое от най–известните  

от кабарета в Париж като "Мулен Руж" или "Лидо". Спектакълът е с начало 

21:00 ч. или 23:00 ч. и продължителност 2 часа и е необходимо да се спазят 

изисквания към облеклото. 

 

Нощувка. 

 

ПЕТИ ДЕН 

13.12.2021г. 

 

Закуска. Напускане на хотела. Трансфер до летището за полет до София в 12:35 

ч. с компания Ryan Air. Кацане на летище София в 16:20 ч.  



 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  

*Самолетен билет София - Париж с авиокомпания Ryan Air; 

*Самолетен билет Париж - София с авиокомпания Wizz Air; 

*Ръчен багаж с размер 40x30x20 см; 

*Летищни такси;  

*Трансфери летище - хотел - летище; 

*4 нощувки със закуски в хотел 2*/3* (хотел Ibis Paris La Defense Centre 3* или 

подобен); 

*Панорамна обиколка на Париж с местен екскурзовод на български език; 

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

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

*Водач при мин. 14 записани туристи. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:  

*Екскурзии по желание (заявяват се и се заплащат предварително в България): 

-Полудневна автобусна екскурзия до двореца "Версай", с местен екскурзовод 

на български език, цена: 149 лв. за възрастен; 114 лв. за деца 3-25 г. при 

минимум записани 14 туристи (включена такса резервация, входна такса за 

двореца, без градините, и транспорт), продължителност на екскурзията 5 часа; 

-Лувъра и неговите шедьоври, с местен лицензиран екскурзовод на български 

език, цена: 94 лв. на възрастен, 62 лв. лв за деца 3-25 г. при мин. 14 туристи  

(включва входна такса, такса за групова резервация с фискиран час за вход).  

Продължителност около 2 часа; ползва се градски транспорт; 

!При по-малко записани туристи посещението на Лувъра може да се осъществи 

самостоятелно (заявява се и се заплаща предварително): Цена на билет от 40 лв. 

(с включена такса за издаване на билета); 

-Круиз с панорамно корабче по Сена, цена: 29 лв. на турист (включва 

коментари за забележителностите на различни езици), продължителност 1 час;   

- Духът на Монмартър, пешеходна екскурзия с местен лицензиран екскурзовод 

на български език при минимум 14 туристи: 49 лв на турист. Продължителност: 

около 2 часа; ползва се градски транспорт;                               

-Пешеходна разходка до остров Сите- пешеходна екскурзия с местен 

лицензиран екскурзовод на български език при минимум 14 туристи: 49 лв на 

турист. Продължителност: около 2 часа; ползва се градски транспорт;                               

-Посещение на Айфеловата кула: 

°Качване до 3-тия етаж с асансьор -  57 лв. за възрастен, 16 лв. за деца 4-11 г., 25 

лв. за младежи от 12 до 25 години 

°Качване до 2-рия етаж с асансьор – 40 лв. за възрастен, 12 за деца 4-11 г. и 22 

лв. за младежи от 12 до 25 години 



 

°Качване до 2-ри етаж по стълби – 30 лв. за възрастен, 8 лв. за деца 4-11 г. и 18 

лв. за младежи от 12 до 25 години  

Цените включват входен билет и административна такса за издаване. 

*Електронен билет за самостоятелно посещение на музея Орсе (с включена 

такса резервация) за възрастни: 36 лв. , за деца и младежи (европейски 

граждани) до 25 години  - безплатно. Заявява се и се заплаща предварително в 

България; 

*Билет за представление в Парижките кабарета: 236-490 лв. в зависимост от 

избрания ден и час на представлението. Моля, резервирайте своевременно, 

възможно е местата да бъдат изчерпани. (Дрес код: спортно-елегантно облекло. 

Не се допускат деца под 6 г. Представлението е от 19:00 ч., 21:00 ч. или 23:00 ч.; 

Продължителност: около 2 часа. Заявява се и се заплаща предварително в 

България; 

*Градска такса: 1,50 € на човек на ден (заплаща се на място); 

*Доплащане за слушалки (3 € на човек за всеки тур) - задължително, заплаща се 

на място; 

*Избор на място за сядане в самолета – цена от 38 лв. на човек в зависимост от 

местоположението (в противен случай не се гарантират поредни места).   

Заплаща се след резервация, като цената подлежи на препотвърждение; 

*Чекиран багаж до 10 кг с размери 55х40х20 см - цена от 40 лв. на човек в 

едната посока. Заплаща се след след резервация, като цената подлежи на 

препотвърждение; 

*Чекиран багаж до 20 кг – цена от 100 лв. (цената варира според деня на 

заявяване). Заплаща се след резервация, като цената подлежи на 

препотвърждение; 

*Приоритетно качване в самолета и втора ръчна чанта до 10 кг с размери 

55х40х20 см -  цена от 40 лв. на човек в едната посока. Заплаща се след 

резервация, като цената подлежи на препотвърждение; 

*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 100 лв. капаро; 

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

*Цената е валидна при група от минимум 15 човека; 

*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 14 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. 

*Всички, желаещи да преминат границата на Франция, следва да представят: 

- отрицателен PCR тест за SARS-Cov-2 не по-стар от 72 часа, или 

- бърз антигенен тест не по-стар от 48 часа, или 

- сертификат за ваксинация срещу COVID-19, ако са изминали не по-малко от 

14 дни от завършване на ваксинацията, или 

- официален документ, издаден от компетентна институция, че са 

преболедували COVID-19 в рамките на последните 6 месеца преди влизане в 

страната. 

 

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. 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

*Дисниленд 

-До Дисниленд може да се стигне с удобен градски транспорт: Линия влак RER 



 

A (червена); Посока: Marne-la-Vallée (Внимание: RER линия A4 - да не се бърка 

с A2, с която имат обща посока в голяма част от маршрута); Име на спирките, от 

които можете да се качите в Париж: Auber, Chatelet Les Halles, Gare de Lyon, 

Nation | Име на спирката в Дисниленд: Marne-la-Vallée — Chessy (намира се в 

непосредствена близост до входа на парка); Продължителност на пътуването: 

39-45 мин. | Първи/ Последен влак (на база спирки Gare de Lyon – Disney): 05:22 

/ 00:39 ч. Честота на влаковете: на всеки от 15 до 30 минути. 

*Информация за входни такси: 

-Входни такси за музеи, обекти и прояви /посещават се самостоятелно, по 

желание/: 

°Градините на двореца "Версай": 10,50 € - на място, 

°Триумфалната арка: 12 €; безплатно за младежи под 25 г. - на място, 

°Музея Помпиду: 12 € - на място, 

°Музея Пикасо: 12,50 € - на място, 

°Музея Оранжри: 9 € - на място. 

°Карта на метрото и RER мрежата (влаковата мрежа) в Париж вижте тук: 
https://www.ratp.fr/en/plans-lignes/plan-rer-et-transiliens 

 

https://www.ratp.fr/en/plans-lignes/plan-rer-et-transiliens

