
 

Преди Коледа в Рим, самолет 
 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

10.12.2021г. 
 

Полет с Ryan Air в 13:50 ч. към Рим. Кацане на летище "Чиампино" в Рим в 

14:40 ч. Трансфер до хотела. Настаняване в хотела. 
Запознанството ни с Вечния град започва с екскурзията „Цветовете на Рим“ - 

пешеходна обиколка с екскурзовод на български – пл. „Кампо дей Фиори”, 

палацо „Фарнезе” (отвън) - най–красивият дворец на Рим, църквата „Сан 

Луиджи деи Франчези”, Изола Тиберина, квартала „Трастевере“ - римския 
"Монмартър" (налага се използване на метро). По това време на годината в Рим 

се усеща духа и емоцията на Рождество. Празничните украси, Коледните елхи, 

настроението на празника са навсякъде. Нощувка. 
 

ВТОРИ ДЕН 

11.12.2021г. 

 
Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия „Здравей, 

Рим!“ – пешеходна обиколка с екскурзовод на български език в сърцето на 

града: Колизеума (отвън), Форум Романо, Виа деи Фори Империали, пл. 
„Венеция”, хълма Капитолия (налага се използването на метро). 

Следобед - свободно време или по желание допълнителна екскурзия "По 

стъпките на гладиаторите" с местен екскурзовод на български език – посещение 

на археологическата зона, включваща базиликата "Сан Клементе" - уникален 
архитектурен комплекс, събрал в себе си части от различни епохи - стар 

езически храм, върху останките на който през IV век е построена църква, от 

която са запазени автентични стенописи от IX и XI век, Римския форум и 
Палатинския хълм и Колизеума – официално открит през 80 г. - символ не само 

на Рим, а и на силата на цяла една велика империя (налага се използване на 

метро). 

Завръщане в хотела. Нощувка. 
 

ТРЕТИ ДЕН 

12.12.2021г. 

 



 

Закуска. Свободно време или възможност за разглеждане на Ватикана (пл. “Св. 

Петър”, базиликата “Св. Петър”) и на Ватикански музеи с екскурзовод на 

български език (налага се ползване на метро). Ватиканските музеи са вторите в 
света по посещаемост от туристи след Лувъра. Тук посетителят може да 

проследи над 20 века изкуство и история. Началото на музея е поставено през 

XVI в., а днес общият брой на изложбените зали е 1400, разпределени в 5 

галерии и 11 музея. Свободно време. Нощувка. 
 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

13.12.2021г. 

 
Закуска – сух пакет. Трансфер до летището. Полет с Ryan Air за София. 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 

*Самолетен билет с директен полет София - Рим - София на авиокомпания Ryan 

Air; 

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

*Трансфери летище - хотел – летище; 
*3 нощувки със закуски в хотел 2*/3* в Рим; 

*Екскурзия „Цветовете на Рим“ (включва екскурзоводско обслужване, не 

включва билет за метро); 
*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 „Здравей, Рим!“ - 20 евро (39,20 лв.) при група от минимум 10 

човека; 
*Екскурзия до Ватикана и Ватиканските музеи – 42 евро (82,32 лв.) при група от 

10 човека (цената включва екскурзовод на български език, слушалки, входна 

такса и такса резервация за посещение на музеите); 

*Екскурзия "По стъпките на гладиаторите" с екскурзовод на български език – 37 
евро (72,52 лв.), което включва: входна такса, такса резервация, местен 

екскурзовод на български език и слушалки (валидна при група от минимум 20 

човека). Заявява се при записването и се заплаща при окончателното доплащане 
на екскурзията; 

*Слушалки по време на пешеходните обиколки – 2-3 евро (заплащат се 

задължително); 

*Билети за метро – около 1.50 евро в една посока; 
*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 - от 18 лв. в посока, 

заявява се в момента на резервацията. (Цената на ръчния багаж не е постоянна);  
*Доплащане за регистриран багаж с размери 55/40/20 до 10 кг - от 25 лв. в 

посока, заявява се в момента на резервацията. (Цената на багажа подлежи на 

препотвърждение в момента на закупуване на самолетните билети); 

*Доплащане за голям чекиран багаж до 20 кг – 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 - 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 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 

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. 

Важно: За да премине границата с Италия всеки турист трябва да представи:  

1. Завършен най-малко 14 дни преди пристигане в Италия ваксинационен курс 

срещу COVID-19, или 
2. Преболедуване на COVID-19 и приключил карантинен период, или 



 

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

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

Същите не подлежат на карантина, ако придружаващият/ите ги родител/и е/са 
освободен/и от карантина поради наличие на сертификат за ваксинация или за 

преболедуване. Лица, навършили 6-годишна възраст, следва да представят 

сертификат за отрицателен тест, а при липса на такъв подлежат на карантина, 

освен ако придружаващият/ите ги родител/и е/са освободен/и от карантина 
поради наличие на сертификат за ваксинация или за преболедуване.  

Необходима е предварителна онлайн регистрация на пътника. Формулярът може 

да бъде попълнен на следния адрес: HTTPS://APP.EUPLF.EU. 

 

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. 


