NEW BALKAN TOURS
Великден 2019 в
ДУБРОВНИК
с полет от Варна
26 - 29 април
4 дни/ 3 нощи
Дубровник е изпълнен с живот през цялата година. Зад градските стени на стария
град цари удивителна атмосфера. Площадите и малките алеи, кафетата и баровете
са изпълнени с хора, а чистите плажове и кристалните морски води, заобикалящи
града, грабват посетителите с неустоим средиземноморски чар.
MAESTRAL ADRIATIC 2*
MAESTRAL VIS 3*
MAESTRAL KOMODOR 3*
ASTAREA ІІ DUBROVNIK RIVIERA HOTEL 3*
MAESTRAL SPLENDID 3*
ASTAREA І DUBROVNIK RIVIERA HOTEL 3*
MAESTRAL UVALA 4*
GRAND HOTEL PARK 4*
GRAND HOTEL ADMIRAL 5*
NEPTUN HOTEL 4*
LERO HOTEL 4*
HOTEL ARISTON 5*
ROYAL BLUE HOTEL 5*
ROYAL PRINCESS 5*
ROYAL PALM HOTEL APPARTMENT 5*
PUCIC PALACE 5*

671 лева
704 лева
704 лева
732 лева
734 лева
744 лева
798 лева
806 лева
834 лева
845 лева
845 лева
888 лева
931 лева
1119 лева
1119 лева
1499 лева

Първи ден 26.04.2019. Отпътуване от летище Варна в 13:25 ч. с директен чартърен
полет до Дубровник. Пристигане на летище Дубровник в 13:55 ч. (местно време).
Посрещане от местната фирма партьор и трансфер до избрания хотел. Свободно
време или по желание туристическа програма в Стария град на Дубровник (доп.
заплащане). Разглеждане на улица „Страдун“, големия и малкия фонтан на
Онуфрий, двореца Княжев двор, двореца Спонза, църквата „Св. Спас“,
францисканския манастир и аптеката, доминиканския манастир, градската
часовникова кула, дубровнишката катедрала, църквата „Св. Влах“ (покровителя на
града), паметника на Орландо, паметника на Иван Гундулич. Да се разходите из
стария град на Дубровник, опасан от величествени градски стени, сред старинните
мраморни улици, означава да извървите девет века история, докосвайки се до
магията на историята, изкуството, и архитектурата на тази изумителна страна.
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Свободно време в Дубровник. Нощувка.
Втори ден 27.04.2019. Закуска. Свободно време или по желание екскурзия до
Котор и Будва в Черна Гора (доп. заплащане). Разглеждане на Котор - градът и
природния район около него са включени в списъка на Юнеско. Туристическа
програма в Стария град и разглеждане на западната порта на градските стени,
главния площад, часовниковата кула, византийския дворец и др. Отпътуване за
Будванска ривиера и известния черногорски курорт Будва. Свободно време в
Старият град на Будва и разглеждане на църквата „Св. Троица“, катедралата „Св.
Йоан“ и Цитаделата. Желаещите могат да се качат на върха на Цитаделата
откъдето се открива прекрасна гледка към близкият остров Св. Никола и цялата
будванска ривиера. Връщане в Дубровник. Нощувка.
Трети ден 28.04.2019. Закуска. Свободно време или по желание екскурзия до найюжния град на Хърватия – Цавтат (доп. заплащане). Цавтат е основан през 6 в. пр.
н.е., известен в миналото с името Епидариум. Днес градчето привлича
посетителите с множество забележителности като бароковата църква „Св.Никола“,
францисканския манастир, мавзолея Рашич, проектиран от известния хърватски
скулптор Иван Мещрович, научната колекция на Богишич, старите градски стени и
др. Посещение на къщата на известния художник Влахо Буковац. Домът на
художника Влахо Буковац е построен в типична градска каменна архитектура на 2
етажа и с градина. След смъртта му през 1922г. неговите дъщери отварят къщата
за посетители. Освен творбите самата къща е музей показващ идилията на
семейството в малкия град. Свободно време за разходка по крайбрежната улица
отрупана със сувенирни магазинчета, кафенета и рибни ресторанти. Връщане в
хотела. Нощувка.
Четвърти ден 29.04.2019. Закуска. Освобождаване на хотела. Трансфер до летище
Дубровник в посочения от фирмата партньор час. Полет за Варна в 10:00 ч.
Пристигане на летище Варна в 12:30 ч.
ПОЛЕТИ
Варна: 13:25 - Дубровник: 13:55
Дубровник: 10:00 - Варна: 12:30
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Чартърен полет Варна - Дубровник - Варна
3 нощувки в хотел по избор на съответната база изхранване
Летищни такси

www.NBTA.bg
052 603 387

NEW BALKAN TOURS
Багаж до 20 кг. чекиран и до 7 кг. ръчен
Tрансфери: летище - хотел - летище
Медицинска застраховка на ЗАД "Алианц България" с покритие 5000 евро
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Такса гориво - начислява се при промяна на цените на горивата
ТУРИСТИЧЕСКА ГРАДСКА ТАКСА - 1-2 евро на човек, на вечер. Заплаща се
предварително от България или на рецепция, в замисимост от политиката на
хотела.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ:
Eкскурзия до Котор и Будва в Черна Гора
Цени: възрастен: 80 лева дете до 2.99 г. - безплатно, дете 3 - 12.99 - 25 евро
Цената включва: Транспорт с лицензиран автобус, екскурзоводско обслужване на
български/руски език в Будва, фериботни такси и билети.
Цената не включва: входни такси за посещаваните обекти.
Укрепения стар град на Котор e разположен в подножието на хълма Свети Иван и
планинския масив Ловчен. В тесните му улички човек може да се изгуби, сред
лабиринт от романтични кафенета и ресторанти, скрити в древните площади.
Котор е включен в Списъка на ЮНЕСКО, заради старото си средиземноморско
пристанище и впечатляващата градска стена, ограждаща града. Очарователната,
колоритна и многолика, Будва успява да удиви всеки, който вижда с душата си и
умее да скъта всяко пленително местенце в сърцето си. Романтичното будванско
крайбрежие, безкрайната крайбрежна алея, сгушения в история и прекрасни
паметници Стар град, адриатическия полъх и отрупаните с портокали дръвчета са
само част от чара на Черногорската принцеса Будва.
Сити тур на Дубровник
Цени: възрастен: 40 лева дете до 2.99 г. - безплатно, дете 3 - 12.99 - 15 евро
Цената включва: Транспорт с лицензиран автобус, екскурзоводско обслужване на
български/руски език.
Цената не включва: входни такси за посещаваните обекти.
Заобиколен от близо двукилометрови крепостни стени и пазещ живи спомени за
минало величие, Дубровник е от тези градове, които знаят как да очароват своите
посетители. Една от най-разпознаваемите забележителности е Старият град,
където човек с удоволствие би се изгубил, сред безброй тесни улички и площади,
средновековни църкви и красиви сгради със запазена автентична архитектура.
Сърцето на Дубровник несъмнено е главната улица Страдун, осеяна с магазини и
романтични ресторанти, в края на която гордо се извисява часовниковата кула от
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XV век - един от символите на града.
Eкскурзия до Цавтат
Цени: възрастне: 50 лева дете до 2.99 г. - безплатно, дете 3 - 12.99 - 15 евро
Цената включва: Транспорт с лицензиран автобус, екскурзоводско обслужване на
български/руски език.
Цената не включва: входни такси за посещаваните обекти
Цавтат е уютно градче с красиви заливи и богата средиземноморска растителност,
което привлича посетителите със забележителности като бароковата църква Св.
Никола, францисканския манастир, мавзолея Рашич, проектиран от известния
хърватски скулптор Иван Мещрович, научната колекция на Богишич, старите
градски стени и къщата музей на известния художник Влахо Буковац. В Цавтат ще
се почувствате истински специални разхождайки се по осеяната с палми
крайбрежна улица, сред романтични кафенета, барове и ресторанти, предлагащи
местни изкушения.
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