NEW BALKAN TOURS
НОВА ГОДИНА В РИМ
29 декември 2018 - 3 януари 2019
Цена на човек в двойна стая 1185 лева
Цена на човек в единична стая 2660 лева
Дете от 2 до 12 години в стая с двама възрастни 862 лева
Цената включва:
Самолетен билет София – Рим – София
Чекиран багаж до 23 кг. и 10 кг. ръчен багаж
5 нощувки със закуски в хотел от веригата Raeli hotels 4*
Панорамна обиколка на Рим с екскурзовод на български език
Посещение на Ватикански музеи със Сикстинската капела и базиликата Св. Петър
Колизеум и Римски форум
Трансфер летище – хотел – летище
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
В цената не е включено:
Римски площади - Пешеходна обиколка с екскурзовод на български език – 35 лв. за
възрастен / 18 лв. за дете до 11,99г.
Екскурзия до Неапол – 90 лв. за възрастен/ 45 лв. за дете до 11,99г.
Полудневна екскурзия до Тиволи – посещение на една от най-красивите средновековни
папски вили: Вила Д‘Есте – 80 лв. за възрастен / 40 лв. за дете до 11,99г.
Туристическа такса в Рим, която се заплаща индивидуално от всеки турист на рецепцията
- 6 евро на турист/вечер
Новогодишна вечеря – Очаквайте нашите предложения след 15.10!
Резервации:
Депозит 350 лв при резервация
Доплащане 31 дни преди датата на пътуване
Условия за анулации:
до 60 дни преди датата на полета: 100 лв
от 60 до 31 дни: 350 лв
от 30 до 1 ден преди датата на пътуване: цялата дължима сумa
Часове на полетите: Bulgaria air
София – Рим: Излита в 07:40 / Каца в 08:50
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NEW BALKAN TOURS
Рим – София: Излита в 09:50 / Каца в 12:50
ПРОГРАМА
ДЕН-1 / СЪБОТА / 29.12.2018 г.
Събиране на летище София, Терминал 1, два часа преди полета. Отпътуване от летище
София за Рим. Кацане на летището в Рим. Панорамна обиколка на Рим: Арката на
Константин, Колизеума - запазил спомена за една величествена империя, хълма
Капитолия със статуята на Марк Аврелий, Авентинския хълм, площад Венеция, Колоната
на Траян, замъка на Ангела, площад Св. Петър и др. Настаняване в хотела. Свободно
време. Нощувка.
ДЕН-2 / НЕДЕЛЯ / 30.12.2018 г.
Закуска. Посещение на Колизеум и Римски форум. Полудневна екскурзия до Тиволи –
Посещение на средновековната Вила d’Este, включена в списъка на ЮНЕСКО за
световното културно наследство. Свободно време. Нощувка.
ДЕН-3 / ПОНЕДЕЛНИК / 31.12.2018 г.
Закуска. Посещение на Ватиканските музеи със Сикстинската капела и базиликата Св.
Петър с екскурзовод на български език. Посрещане на Нова Година 2019 г. Нощувка.
ДЕН-4 / ВТОРНИК / 01.01.2019 г.
Закуска. Свободно време или възможност за допълнителна екскурзия по желание:
Пешеходна обиколка на Римските площади с екскурзовод на български език –
необходимо е ползване на градски транспорт. Свободно време. Нощувка.
ДЕН-5 / СРЯДА / 02.01.2019 г.
Закуска. Свободно време или възможност за допълнителна екскурзия по желание:
Екскурзия до Неапол– столицата на Кампания с екскурзовод на български език.
Автобусна и пешеходна обиколка с местен екскурзовод на града, известен с древната
история, изкуство, музика и гастрономия. Възможност за фото сесия на хълма Позилипо.
Свободно време. Прибиране в хотела. Нощувка.
ДЕН-6 / ЧЕТВЪРТЪК / 03.01.2019 г.
Рим - София. Трансфер до летището. Отпътуване за България. Пристигане на летище
София.
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