NEW BALKAN TOURS

ФРЕНСКАTA РИВИЕРА
Ница - Сен Пол Дьо Ванс - Монако - Ез - Сен Тропе - Кан
3 нощувки
ранни записания до 20.12.2018
ДАТА
26.04 - 29.04
03.05 - 06.05
06.09 - 09.09
11.10 - 14.10

Човек в
двойна/тройна стая
950 854 лева
960 842 лева
970 876 лева
950 854 лева

Единична стая

1-во дете 2 – 11,99 .

1190 1078 лева
1190 1082 лева
1210 1097 лева
1190 1078 лева

920 795 лева
930 804 лева
940 812 лева
920 795 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет София - Ница - София, с директен полет на авиокомпания Wizz Air
Ръчен багаж до 10 кг.
Трансфер летище - хотел – летище
3 нощувки на база закуска в хотел Galaxie 3*
Обзорна обиколка на Ница, Сен Пол Дьо Ванс, Монако, Ез, Сен Тропе, Кан
Медицинска застраховка Асистънс с покритие 10 000 евро
Разписание на пoлетите:
София - Ница - 07:10 ч. - 08:30 ч.
Ница - София - 09:00 ч. - 12:15 ч.
Резервации:
Първоначална вноска: 350 лв. при подписване на договор.
Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди датата на пътуване.
ПРОГРАМА
ДЕН-1
Директен полет София – Ница с авиокомпания Wizz Air. Посещение на Ница, градът
комбиниращ най-доброто от френския шик и живота на брега на морето. Разходка из
старата част, съхранила атмосферата и автентичния дух на Средновековието с
атрактивния пазар на цветята, най-големия площад Масена и крайбрежния булевард
Променад Де-з-Англе, където са най- престижните хотели на Френската ривиера и често
могат да бъдат видени филмови знаменитости. Посещение на китното селце Сен Пол дьо
Ванс и пешеходен тур в средновековния град, северно от Кан, чийто старинен чар не се е
изгубил въпреки стичащите се тук тълпи през пиковия сезон. Типично френско селце,
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вдъхновило с красивата си природа множество артисти, поети и художници, сред които
Джакомети, Миро, Калдер, Матис и Кандински, чиито произведения живеят тук за
постоянно. Нощувка.
ДЕН-2
Закуска. Сен Тропе е един от най-известните курорти за почивка и е любимата
дестинация на хиляди туристи за заслужен отдих. Прекрасните плажове на Сен Тропе
придават на града неповторим чар. Всяка година в началото на Октомври се провежда и
традиционната международна регата. Продължаваме към Кан, където с пешеходната
обиколка ще посетим двукилометровия булевард Кроазет, който със своите палми и
тропическа растителност е като изваден от Холивуд. На този булевард се намира и хотел
Карлтън, където отсядат и световноизвестните личности по време на Филмовият
фестивал. Нощувка.
ДЕН-3
Закуска. Посещение на Княжество Монако - перлата на Лазурния бряг, която предлага
исторически и културни забележителности, тропическа растителност и безброй
мероприятия - всичко създадено с цел да доставя удоволствие на многобройните
туристи. Дворецът на фамилия Грималди - основатели на Княжеството, които превръщат
миниатюрната държава в едно от най-проспериращите места в света и го управляват и
до днес, Катедралата, където са погребани членове на фамилия Грималди. Възможност
за посещение на Океанографския музей на Жак-Ив Кусто, представящ огромна колекция
от морска флора и фауна, модели на изследователски кораби, аквариум с повече от 4000
представители на средиземноморската и тропическата екосистема. Следва разходка в
едно от най-очарователните кътчета по Френската Ривиера, Ез. Градчето, съхранило
романтиката и атмосферата на Средновековието, се слави с неподражаемото
гостоприемство на местните си жители, с красивата ботаническа градина Жардин Екзотик
на върха на курорта, с най-старата си сграда, датираща от 1306 г., с причудлива форма Църквата на Светия кръст, с малкия бароков католически храм Успение Богородично и
със занаятчийските магазинчета за сувенири, уютно приютени в миниатюрни пещери.
Нощувка.
ДЕН-4
Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище за директен полет Ница – София
с директен полет на авиокомпания Wizz Air.
ХОТЕЛ Galaxie 3 *
https://comfort-hotel-galaxie-nice-st-laurent-du-var.business.site/
Хотелът се намира в Сен-Лоран-дю-Вар на около 100 метра от пристанището и плажа. На
разположение на гостите са бар, безпалтен Wi-Fi в общите части на хотела.
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