
 

Романтика в Северна Италия - Венеция и Милано 
 

 

ПРОГРАМА:  

 

ПЪРВИ ДЕН:  

Полет от летище София в 21:05 за Венеция с авиокомпания на RyanAir. Кацане 

в 21:55 ч. Трансфер до хотела. Нощувка в района на Лидо ди Йезело/Местре. 

 

ВТОРИ ДЕН:  

Закуска. Посещение на Венеция и панорамна обиколка на забележителностите с 

местен екскурзовод на български език. Разходка по малките улички и през 

безкрайните мостове над каналите до моста Риалто – най-красивият мост във 

Венеция; разходка до площад „Сан Марко” с едноименната катедрала; Двореца 

на дожите; Мостът на въздишките. Мостът на въздишките е закрит мост, 

направен от бял варовик, построен през 1602 г., като има малки прозорчета с 

каменни решетки. Свързва старите затвори със стаите за разпит в Двореца на 

дожите. Наричан е Мост на въздишките, заради въздишките на затворниците, 

които, влизайки в затвора, виждали за последен път венецианската лагуна. Ще 

видим още Камбанарията – един от символите на Венеция, от която се разкрива 

величествена гледка към целия град, както и Канале Гранде – най–големият 

канал във Венеция и един от основните трафик-коридори в града. 

Общественият транспорт по него се осъществява с водни автобуси, частни 

таксита или гондоли. 

Връщане в хотела. Свободно време.  

Нощувка.  

 

ТРЕТИ ДЕН:  

Закуска. Свободен ден или по желание и срещу допълнително заплащане 

разходка с корабче до островите Мурано и Бурано. През Х в. Венецианската 

република става център на производството на стъкло, а гилдията на стъкларите 

е една от най-уважаваните. Работата им била толкова ценена, че през XII в. е 

приет закон, с който забранява вносът на стъкло от другаде, приемането на 

стъклари чужденци, а за да не „изтече” тайната на направата на ценното стъкло, 

производството му е пренесено на близкия остров Мурано, който до тогава бил 

рибарско селище. През следващите столетия именно там се раждат различни 

технологии за изработване на ценния материал, дошли и до наши дни. 

Започнали да наричат Мурано „Островът на пламъците”, заради светлината на 

безбройните пещи, които греели там всяка нощ. Днес „муранско стъкло” е 

мярка за високо качество и ненадминато майсторство, а местните майстори 



 

създават не само модни аксесоари за бита, но и изящни произведения на 

изкуството. 

Ще се разходим по двете главни улици на острова, където има многобройни 

магазини за стъкло, там са и дворецът Palazzo Giustinian, в който се намира 

Музеят на стъклото, както и църквата „Св. св. Мария и Донато“, в която има 

красива византийска мозайка от XII век, а местните твърдят, че тук се пазят 

костите на дракон, убит от св. Донатус; още църквата „Св. Мъченик Петър“ и 

дворецът Palazzo da Mula. Свободно време. 

Отпътуване за „дантеления Бурано”. Прилепените една до друга къщички на 

острова се забелязват от далеч със своята пъстрота и уникални цветове. Няма 

две съседни къщи с еднакъв цвят. Казват, че в миналото рибарите прекарвали 

дни далече от дома, а прибирайки се, дори и в мрачно време или мъгла, те 

виждали отдалеко цветните си домове. Съпругите им се грижели за цветните 

домове и кърпели рибарските мрежи и именно така се зародило изкуството на 

буранската дантела. Островът става известен с дантелите си през XVI век и тази 

слава не е увехнала и до днес. Сред различните техники за плетене на фина 

дантела, се използва и т.нар. „буранска бримка“, при която моделът е нарисуван 

на хартия и конецът минава през хартията. Хартията се премахва, когато 

моделът е готов. Ще се разходим из уличките между цветните къщи и 

множеството магазини за дантела, както и църквата „Сан Мартино” с 

наклонената камбанария, Музеят на дантелата и Кметството. 

Връщане в хотела.  

Нощувка.  

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН:  

Закуска. Отпътуване за Милано. По пътя посещение на Падуа и Верона. 

Разположен на бреговете на река Бакилионе, Падуа е колоритен град със 

собствен чар. Макар и старо селище, сърцето му определено е младежко заради 

студентите. В Падуа се намира един от най-старите университети в Европа, 

основан през 1222 г. Целият град е пълен със забележителности, а множеството 

красиви мостове, преметнати над реката придават живописна атмосфера. Сред 

символите на града са параклисът „Скровени“, построен като частна капела на 

сем. Скровени и изрисуван от Джото; базиликата „Св. Антоний“;  бронзовата 

статуя на Еразмо Гатамелата, дело на великия Донатело; площад „Прато дела 

Вале” - най-големият площад от XVIII век в Европа с площ от 90 000 

кв.м.; Ботаническата градина, създадена със заповед на Венецианското 

правителство през 1540 г., една от първите в Европа.  

При произнасянето на името на Верона, човек най-напред се сеща за най-

великата любовна история на всички времена, тази на Ромео и Жулиета. Но 

градът има много още какво да покаже на любопитния турист: в историческия 



 

център е красивия правоъгълен площад „Пиаца деле Ербе”, част от който и в 

миналото, и сега е действащ пазар; най-високата кула във Верона (84 м) - кулата 

Ламберти, която се намира над площад Ербе; базиликата „Сан Зено Маджоре” - 

най-красивата сграда в романския стил в цяла Северна Италия. Арена ди 

Верона на пл. „Бра”, построена преди почти 2000 гони, изпълняваща функциите 

си до ден днешен и самият „Бра” - главният градски площад на Верона. Къщата, 

балконът и бронзовата статуя на Жулиета са най-популярната атракция в града. 

Намират се на улица Via Capello №23. „Виа Мацини” - пешеходна улица с 

многобройни луксозни магазини  

Пристигане в Милано. Настаняване в хотела.  

Нощувка.  

 

ПЕТИ ДЕН:  

Закуска. Панорамна обиколка на Милано. Главният град на Северна Италия, 

известен с модните си къщи, автомобилните заводи „Alfa Romeo”, както и двата 

си футболни гранда - "Милан" и "Интер". Туристическа обиколка на Милано с 

посещение на Пиаца дел Дуомо с огромната катедрала в неоготически стил – 

„Дуомо”, Ла Скала, замъка „Сфорцеско”, църквата „Santa Maria delle Grazie”, 

където се намира „Тайната вечеря” на Леонардо да Винчи (само с 

предварителна резервация), Музея на науката и техниката, разходка по улица 

„Монте Наполеоне” и нейните разклонения за търговия на дребно с най-

модните стоки, Покритата галерия на Виктор Емануил II във форма на кръст, с 

остъклени тавани, където се намират най-известните магазини и заведения. 

След обед трансфер до летище „Бергамо”. Директен полет до София в 20:40 ч. 

Кацане на летище София в 23:35 ч.  

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  

*Самолетен билет София - Венеция и Милано - София с авиокомпания RyanAir; 

*Преносим багаж (ръчен багаж) - на пътник е позволено да носи само една 

бройка ръчен багаж с максимални размери 40 х 20 х 25 см и тегло до 10 

килограма; 

*Трансфери летище - хотел - летище; 

*Летищни такси; 

*3 нощувки със закуски в хотел 2*/3* в района на Лидо ди Йезело или Местре; 

*1 нощувка със закуска в Милано в хотел 2*/3*; 

*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:  

*Входни такси в туристическите обекти; 

*Полудневна екскурзия до Мурано и Бурано - 47 евро (заплаща се при 

резервация); 

*Двупосочен билет за корабче до Венеция – около 20 евро (заплаща се на 

място); 

*Сити такса в размер на 2-5 евро на човек на ден. Заплаща се 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на място на рецепцията; 

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

*Приоритет и допълнителна чанта ръчен багаж на борда (не повече от 10 кг и 

размери 55х40х20см) – около 12 евро (заплаща се при резервация); 

*10 кг чекиран багаж в багажното отделение – около 16 евро (заплаща се при 

резервация); 

*Допълнителен багаж (чекиран багаж), до 20 кг – около 25 евро (заплаща се при 

резервация); 

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

отговорност 5000 евро за лица от 70 до 85 години – 2 лв./ден; 

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

отговорност 5000 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. 

 

Предлагаме възможност за двупосочен трансфер до/от София срещу 

минимално доплащане по следните маршрути:  

 

Маршрут 1 

Сливен - Н. Загора - Ст. Загора - Чирпан - Пловдив - Пазарджик 

Доплащане за отпътуване от Сливен и Н. Загора - 40 лв. 

Доплащане за отпътуване от Стара Загора и Чирпан - 30 лв. 

Доплащане за отпътуване от Пловдив и Пазарджик - 20 лв. 

 

Маршрут 2 

Габрово - Казанлък 

Доплащане за отпътуване от Габрово - 40 лв. 

Доплащане за отпътуване от Казанлък - 35 лв. 

 

Маршрут 3 

Омуртаг - Търговище - Шумен - Разград - Попово - В. Търново 



 

Доплащане за отпътуване от Омуртаг, Търговище, Шумен - 40 лв. 

Доплащане за отпътуване от Разград и Попово - 35 лв. 

Доплащане за отпътуване от В. Търново - 30 лв. 

 

Трансферите се извършват при минимум 4 човека от град. 

 

ВАЖНО: 

*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса 

преди отпътуване! 

*Допълнителните екскурзии 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 20 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при група от минимум 15 човека. 

*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи: 

- 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай 

на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни; 

- 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай 

на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни; 

- 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай 

на пътувания с продължителност, по-малка от 2 дни. 

 

 



 

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; 

*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 


