
РОМАНТИЧНА ПОЧИВКА ВЪВ ВЕНЕЦИЯ 

06.12.2019 – 09.12.2019 г. 

4 дни / 3 нощувки 

Вид транспорт: Самолетен 

Цена от: 364.00 лв 

 

 

 

 

Италия е държава в Европа, разположена на юг от Алпите, на Апенинския 

полуостров. Включва двата най-големи острова в Средиземно море - Сицилия и 

Сардиния, и много по-малки в Тиренско и Адриатическо море. Италия е членка на 

Европейския съюз и на еврозоната и е част от шенгенското пространство.Рим е 

столица на Италия от 1870 година. Преди него столици на Кралство Италия са 

били Торино и Флоренция. 

Италия е една от най-красивите и предпочитани туристически дестинации в 

Европа. 

Прелестната й светлина и пищни пейзажи, изглеждат като изтъкани от 

романтика, а три-хилядната й история, култура и национална кухня могат да 

прелъстят всеки един, докоснал се до тях. 

 

 

 



Програма: 

1 ден  

Полет от София в 11:55ч. Пристигане във Венеция в 12:55ч. Настаняване. Свободно 

време за разглеждане забележителностите на града. Нощувка. 

2 ден  

Свободно време за разглеждане на забележителности и посещение на обекти по Ваш 

избор. Не пропускайте да посетите Двореца на Дожите, официална резиденция на 120 

дожи, управлявали Венеция от 697 до 1759 г. Нощувка. 

3 ден  

Свободно време за разходка. Можете да посетите по-малките острови около Венеция - 

Мурано, известен с изработката на стъклени изделия и шарения остров Бурано. 

Нощувка. 

4 ден  

Свободно време. Полет за София в 13:00ч 

 

Цената включва: 

 Самолетен билет София - Венеция - София с включен само ръчен багаж с 

размери до 40 x 20 x 25 см  

 3 нощувки в хотел 2/3* с удобна локация  

 Медицинска застраховка за пътуване в чужбина с лимит на отговорност 5000 Е  

Цената не включва: 

 10 кг чанта на борда (55 х 40 x 20 см) - 40 лв.  

 Регистрирана чанта от 10 кг (55 x 40 x 20 см) - 50 лв.  

 Избор на място в самолета - цени от 16 лв. на човек, в посока (предни места и 

такива до прозореца са на по-висока цена)  

 Трансфер летище - хотел - летище  

 Туристическа такса - заплаща се на рецепция в хотела 

 Допълнителна информация: 

 Предложените цени са промоционални и са валидни до изчерпване на 

свободните места по тях, след което може да бъде осъществено пътуване с 

доплащане! 

 



Минимум брой туристи за осъществяване на пътуването: 2  

  Начин на плащане: 

 50% депозит при резервация 

 Доплащане до 20 дни преди датата на отпътуване 

Плащанията могат да бъдат направени по банков път или в брой в офиса на агенцията. 

Примерни хотели: UNIVERSO NORD, CANNAREGIO PARTICULAR, IL MERCANTE DI VENEZIA 

Забележка: Местата в самолета се разпределят автоматично от системата на 

превозвача и не можем да гарантираме, че двама човека, които пътуват заедно, ще 

бъдат настанени на съседни седалки.  

 


