NEW BALKAN TOURS
РИМ и ТИВОЛИ от ВАРНА
4 пълни дни / 3 нощувки
585 лева
2-5 октомври 2021
ПРОГРАМА:
2 октомври събота – 00.30ч. отпътуване от Варна за летище Отопени за полет в 07.20
ч. Кацане в Рим на летище Фиумичино в 8.30 ч. Трансфер от летище до хотела.
Настаняване при наличие на свободни стаи. В 10.30 ч. по желание класическа тричасова
пешеходна обиколка Древен Рим – градът, наречен на латински Капут мунди или
Господар на света. По време на обиколката ще видим някои от символите на Вечния
град: грандиозните руини на Термите на император Каракала от нач. на 3 век, Термите
на император Диоклециан от края на 3 век, Палатинския хълм с императорските
дворци, Циркус Максимус и Театъра на Марчело, емблематичния Колизеум и арката на
Константин, Площадът дело на Микеланджело с величествената статуя на Марк
Аврелий, бул. Виктор Емануил II, площад Венеция с познатия като Олтара на Родината
монументален комплекс Виториано, който много римляни сравняват с пишеща машина
или сметанова торта. Днес е време да разберете колко огромна роля е играела
пропагандата в историята на Вечния град и защо Колизеумът – този безспорен символ
на Рим се издига точно на мястото, където го виждаме днес. Ще чуете любопитни факти
за гладиатори, морски битки, смъртни наказания и ще научите как е протичал един ден
на арената. Ще узнаете много интересни факти за живота на римляните, за техните
нрави и с малко въображение руините ще оживеят пред вас и ще ви разкажат за един
отдавна отминал, но все още изпълнен с очарование свят. Свободно време за почивка
и самостоятелна разходка в централната част на вечния град или прибиране в хотела.
Следобед – по желание - възможност за самостоятелно посещение на галерия Боргезе
– скрила най-впечатляващите шедьоври на Бернини, Канова, Караваджо, Ботичели и
намираща се само на 5 минутки от нашия хотел. Театър от световно значение, сбирка на
чудеса и прелест за човешкото око... - така описва галерията известният италиански
литератор Франкучи. Вечерта сме я запазили за вечеря в италианска тратория, където
ще хапнем вкусна лазаня или паста. Нощувка.
3 октомври неделя Закуска. Свободно време. С онези от вас, които желаят ще отидем
да видим и чуем папата точно в 12.00 ч. Следобед – по желание в 14.00 ч. 4 часова
екскурзия до Тиволи и прочутата вила Д’Есте – 20 евро без екскурзовод. Входната такса
се заплаща отделно. Извън утъпканите римски пътеки между Ватикана, Колизеума и
Римския форум и извън изтърканите страници на пътеводителите или някъде съвсееем
в края им, слънцето се къпе във фонтаните на една райска градина. Кацнала гордо на
върха на хълм, на половин час от Рим, в Тиволи, ви очаква Вила Д`Есте. Някога в тази
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лятна резиденция си почивали или купонясвали кардиналите от рода Д`Есте, които в
продължение на няколко века неуспешно се напъвали да седнат на папския престол.
Като утешителна награда за неуспехите си, получили управлението на град Тиволи.
Където съвсем случайно вече бил започнал строежът на новата им крайградска вила.
Почти върху разкопките на древноримската Вила Адриана Вероятно, в най-силните
години на фамилия Д`Есте, дворецът във вилата им не е отстъпвал по разкош дори на
Ватикана. Днес обаче от него са запазени само фреските по таваните и по някои от
стените. Искате – не искате, ще им се порадвате, прекосявайки празните стаи по пътя,
който ще ви отведе на терасата и от там – в градините. Това е една от най-ранните и
впечатляващи ренесансови градини, известни като градини на чудесата, която по-късно
е използвана като прототип на много други европейски дворцови паркове. Връщане в
хотела. Нощувка.
4 октомври понеделник Закуска. Свободно време или по желание в 09.30 тръгване от
хотела в 08.30 ч. ползва се обществен транспорт полудневна екскурзия до Ватиканските
музеи, градини и базиликата Св. Петър с включен вход и слушалки – 49 евро.
Ватиканските музеи днес са един лабиринт, в който постепенно ще откриете
творческите търсения на хората на изкуството от всяка една епоха: от гръцко-римските
статуи до произведенията на Джотто, Ботичели, Лука Синьорели, Пиетро Перуджино и
Рафаело, а в Сикстинската капела пред вас ще оживее историята на човечеството от
Сътворението на света до Страшния съд, пресъздадена по неповторим начин от
Микеланжело. Разходката ще завърши с посещение на най-голямата базилика в целия
християнски свят – Св. Петър. Самостоятелно прибиране в хотела. Следобед по
желание в 14.00ч. пешеходна разходка из най-известните римски фонтани и площади
– 20 евро. Разходката ще обхване най-прочутите барокови фонтани и площади на този
уникален град с хиляди лица. Ще чуете любопитни факти и ще откриете много тайни за
отношенията на най-известните представители на римския барок Боромини и Бернини
и тяхното съперничество. Началото на ХVII век за Рим е изключителен артистичен
период: революция в изкуството бележи натурализмът на Караваджо, от друга страна
тримата художници Карачи от Болонската школа следват академичната традиция, а
творчеството на Рубенс проправя пътя на стила барок. През ХVII век Рим е арена на
съревнование и място, където се концентрират творческите търсения на художници,
скулптори и архитекти от цяла Европа. Ще посетим Пантеона, който ще ви изуми с
уникалната си архитектура. Вътре се съхраняват съкровища на изкуството, там се намира
и гробът на Рафаел Санцио. Разходката включва прочути църкви, фонтани и пиаци.
Крайната точка е площадът Кампо де Фиори – там в миналото са се извършвали
публични смъртни наказания, а сега е едно от най-живописните места в Рим. За онези
от вас, които искат да чуят благословият на Папата – придвижване до площад Св. Петър.
Самостоятелно прибирне в хотела. Нощувка.
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5 октомври вторник - Закуска. Освобождаване на стаите. Свободно време или по
желание в 09.30 ч. разходка из Трастевере – 20 евро. Трастевере е един от найавтентичните римски квартали с многобройни малки ресторантчета, наречени
траттории, в които можете да опитате традиционната римска кухня. Разходката ще ви
запознае със средновековната история и изкуство на Вечния град. В църквите Св. Мария
в Трастевере и Св. Чечилия се съхраняват великолепни стенописи и мозайки на Пиетро
Кавалини от 1291 г., както и шедьоври на бароковата скулптора като Св. Чечилия на
Стефано Мадерно. В църквата Св. Франческо а Рипа се намира статуята на блажената
Людовика Албертони от Бернини. Разходката ще продължи покрай площад Трилуса –
там се издига паметникът, посветен на римския поет Ч. А. Салустри, известен с
псевдонима Трилуса и прочут със своите сатирични стихове на римски диалект. Ще
прекосим и остров Тиберина – митичният кораб на бога Есквилапий и ще завършим
нашето пътешествие в еврейския квартал на Рим. Прибиране в хотела с обществен
транспорт. Трансфер в 17 ч до летище Фиумичино за полет в 20.25 ч. до Букурещ. Кацане
в 23.35 ч. Трансфер до Варна. Притигане рано сутринта на 8 юни.
Цената включва:
самолетен билет Букурещ – Рим – Букурещ
трансфер от Варна до летище Отопени и обратно
летищни такси
3 нощувки със закуски в хотел 3* централно разположен ТОП локацията
трансфер летище – хотел – летище
коктейл за Добре дошли при настаняване
бутилка вино в стаята, комплимент от хотел MF
медицинска застраховка
водач от фирмата организатор
Цената не включва:
Входни такси за обектите по програмата посещавани по желание:
Вход за галерия Боргезе – 19 евро / 17 евро за деца и студенти
Слушалки по време на екскурзиите – 3 евро
Входни такси за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание, сити такса в
Рим – 12 евро
Цените на багажа и приорити подлежат на уточнение и актуализация при записване и
заявяването му.
Доплащане за единична стая – 80 евро

www.NBTA.bg
0888 452 341

NEW BALKAN TOURS
Екскурзии по желание:
Най-известните римски площади и фонтани – 20 евро
Ватиканските музеи, градини и базиликата Св. Петър - 49 евро
Разходка из Трастевере – 20 евро
Екскурзия до Тиволи и посещение на Вила Д’есте – 25 евро + 15 евро вход за вилата
Класическа обиколка Древен Рим – 20 евро.
Екскурзиите ще се проведат при минимум 8 човека.
Условия за резервация: изискуем аванс при записване – 200 лева
Анулации: заплатения аванс при записване е невъзвръщаем.
Цената може да търпи промени при увеличение на самолетните билети
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