1202 София
ул. Георги Бенковски 46
ЕИК: BG131323312
телефон: 0700 10 403 / факс 02 987 53 40

СИЦИЛИЯ от А до Я с полет от София Посети всички
забележителности на Сицлия само с една програма
Директен полет от София с включени посещения на Сирука и Ното, Модика и Рагуза,
Агридженто и Мазара дел Вало, Палермо и Монреале, Чефалу и Месина, Етна и
Таормина и още...
Тип оферта: Самолет
Типове настаняване: Единична стая, Двойна стая , Двойна стая + допълнително легло,
Двойна стая + дете (2 - 11.99)
Типoве изхранване: Al (All Inclusive)
Описание:
СИЦИЛИЯ от А до Я с полет от София Посети всички забележителности на Сицлия само с
една програма
Директен полет от София с включени посещения на Сирука и Ното, Модика и Рагуза,
Агридженто и Мазара дел Вало, Палермо и Монреале, Чефалу и Месина, Етна и Таормина и
още...
"ВАУЧЕР - ПЪТУВАЙ ИЗГОДНО С КАРАДЖЪ ТУРС" ОТСТЪПКИ ДО 100 ЛЕВА >>>
КЛИКНЕТЕ ЗА УСЛОВИЯТА
Дати за отпътуване от София: Дати: 24.09.2022, 01.10.2022, 08.10.2022, 22.10.2022
Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ:1. ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА
резервация – депозит при резервация 30% и доплащане 21 дни преди тръгване;
1. ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора
или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни;
2. 3. PCR тестове само за 50 лв. или антигенен тест за 25 лв. (в зависимост от
изискванията) в лаборатория Рамус за самолетните и автобусните програми (Когато
има наложено задължително изискване за отрицателен тест за осъществяване на
пътуването);
3. 4. ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро,
включително и за риск от заразяване с COVID-19;
4. 5. БОНУС без аналог - при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ
РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие
стандартно не се включва в медицинската застраховка);
5. 6. БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет).
ПАКЕТЪТ ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет за директен полет до Катания с включени летищни такси
Регистриран 20 кг багаж и 1 малък ръчен багаж с размери 40 х 30 х 20 см
2 нощувки със закуски и вечери в района на Сиракуза/Рагуза в Hotel Jolly Aretusa или
подобен 3/4*
1 нощувка със закуска и вечеря в района на Агридженто в Hotel Pini или подобен 3/4*
2 нощувки със закуски и вечери в района на Палермо в Hotel Palm Beach или подобен
3/4*
2 нощувки със закуски и вечери в района на Катания/Етна Hotel Primavera dell’Etna
или подобен 3/4*
Туристическа обиколка на Сиракуза и Ното
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Туристическа обиколка на Модика и Рагуза
Туристическа обиколка на Агридженто и Мазара дел Вало
Туристическа обиколка на Палермо и Монреале
Туристическа обиколка Чефалу и Месина
Туристическа обиколка на Етна и Таормина
Транспорт с лицензиран автобус по целият маршрут
ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и покртитие на COVID – 19
Застраховка „Отмяна на пътуване“ с покритие на COVID – 19
Представител на туроператора с български език за целия престой
Цената не включва:
Препоръчителни допълнителни услуги, резервирани по желание:
PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за възрастни и
деца над 5,99 г.;
PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и деца
над 5,99 г.
Антигенен тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 25 лв. за
възрастни и деца над 5,99 г.
Антигенен тест на лаборатория Рамус при връщане от България – 25 лв. за възрастни
и деца над 5,99 г.
Входна такса за църквата Марторана в Палермо – около 2 евро
Входна такса за Катедралата в Монреале – около 4 евро
Входна такса за катакомбите на Капуцините – около 6 евро
Входна такса за Театро Масимо – около 8 евро
Входна такса за Агридженто – около 12 евро
Билет за въжения лифт и джипове в Етна – около 67 евро за възрастен/49 евро за
дете (4-11.99 г.)
Входна такса за Гръцкия театър в Таормина – около 14 евро
Задължителни доплащания:
Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са калкулирани с
параметри 400 щатски долара /тон
Общинска такса – заплаща се на рецепция и се определя и променя едностранно, без
предупреждение от местната общинска администрация между 2 и 4 евро на човек на вечер
В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други
допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди сключването
на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия като напр.
туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за
слизане от борда на пристанища и летища, цената на входните билети за туристическите
обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове,
консумираните напитки в автобусите или самолетите и др

Програма по дни:
ДЕН-1
Среща на Летище София. Директен полет до Катания. Трансфер и настаняване в хотел в
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района на Сиракуза или Рагуза.
ДЕН-2 / Сиракуза и Ното
Закуска. Отпътуване от хотела за посещение на Сиракуза и Ното.
Посещение на Сиракуза - Пешеходна разходка с местен екскурзовод в стария град на
Сиракуза, остров Ортиджа, известен с богатата си древногръцка история, част от
световното културно наследство на ЮНЕСКО. Сиракуза е най-известната гръцка колония в
Средиземноморието.
Посещение на Ното - В ранният следобед се отправяме към Ното, обявен за перфектният
бароков град. Истинско бижу на барока, включено в листата на ЮНЕСКО.
Настаняване в хотела. Вечеря. Нощувка в района на Сиракуза или Рагуза.
ДЕН-3 / Модика и Рагуза
Закуска. Отпътуване от хотела за посещение на Модика и Рагуза.
Посещение на Модика - Модика е включен в списъка на световното културно наследство на
ЮНЕСКО. Градът е основан от сикулите около VII век пр. н. е. По-късно е бил окупиран от
римляните.
Посещение на Рагуза - Градът е разделен на две части. В едната част няма
забележителности, тя се е появила след земетресението през 1693 г. Другата част,
наречена Рагуза Ибла, се разполага на хълма и е възстановена в средновековния си вид от
местните жители след земетресението.
Настаняване в хотела в района на Агридженто. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-4 / Аридженто и Мазара Дел Вало
Закуска. Отпътуване за екскурия до Агридженто.
Посещение на Агридженто – Ще разгледате една от основните забележителности на
Сицилия, която включва останките на седем древногръцки храма от V век пр.н.е., посветени
на боговете Хера, Зевс Олимпийски, Херкулес, храма Конкордия. Долината на Храмовете е
включена в списъка със световното културно наследство на ЮНЕСКО.
Посещение на Мазара Дел Вало - Мазара дел Вало e земеделски и риболовен център,
разположен в провинция Трапани, Югозападна Сицилия. Като основан още по времето на
финикийците град, той има древна и богата история, която личи в останалите запазени в
него много древни руини и красиви сгради от Средновековието.
Настаняване в хотела в района на Палермо. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-5 / Палермо и Монреалре
Закуска. Свободно време или допълнителна екскурзия до Палермо и Монреале.
Посещение на Палермо – Разходка из столицата на Сицилия. Сърцето на Палермо е белязано
от бароковото кръстовище „Куатро Канти”, непосредсвено до него се намира „Пиаца
Претория” с „Фонтана на срама”, зад сградата на Общината е разположена църквата
„Марторана”, където афрески, византийска мозайка и барок се сливат в хармоничен
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шедъовър.
Посещение на Монреале - Посещение на Катедралата на града – изключителен шедьовър на
норманската архитектура от 12 в. с впечатляващи мозайки във византийски стил, които
разказват стария и новия завет.
Вечеря. Нощувка в района на Палермо.
ДЕН-6 / Чефалу и Месина
Закуска. Отпътуване за Чефалу и Месина.
Посещение на Чефалу – Градът е построен под огромна канара, наподобяваща крепост, в
подножието, на която се е сгушил един от най-елегантните главни площади в Сицилия –
Дуомо и величествената норманска катедрала от 12 в.
Посещение на Месина - Разходка из Месина - третият по големина град в Сицилия и столица
на провинцията Месина. Религиозните здания в Месина са няколко – катедралата на Месина
от 12-ти век разрушавана и построявана два пъти - след земетресение (1908г.) и
бомбардировки (1943г.), Annunziata dei Catalani – със засилен арабски архитектурен стил,
Santa Maria degli Alemanni – било е параклис на тевтонските рицари.
Настаняване в хотела в района на Етна или Катания. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-7 / Етна и Таормина
Закуска. Свободно време или допълнителна екскурзия до Етна и Таормина.
Посещение на Етна - Етна е най-високият действащ вулкан в Европа. Изкачване с автобус до
1910 м. Свободно време с възможност за разходка на страничните кратери „Силвестри”,
които са били активни 1986 г., да си купите сувенири от лава в някое от многобройните
магазинчета, да опитате мед от Дзаферана или ракията „Огъня на Етна”.
Посещение на Таормина – Пешеходна разходка по живописните улички на най-прочутият
курорт на Сицилия. Автобусът ни оставя на паркинг в подножието на града, откъдето се
придвижваме до централната улица с безплатно бусче.
Връщане в хотела в района на Етна или Катания. Вечеря. Нощувка.
ДЕН-8
Закуска. Трансфер до летище Катания. Прибиране в България с директен полет Катания София.

Полетно разписание (подлежи на препотвърждение):
София – Катания: 19:40 ч./ 20:35 ч. (местно време)
Катания – София: 21:05 ч./ 23:50 ч. (местно време)
Цени
Цена на човек в двойна стая от 1421.00 лв.
SNGL

DBL

DBL + EXB

DBL + CHD (2 -
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2022-10-01 2022-10-08 Стандартна стая
2022-10-08 2022-10-15 Стандартна стая
2022-10-22 2022-10-29 Стандартна стая

1845.00 лв.

2842.00 лв.

4174.00 лв.

11.99)
2842.00 лв.

1845.00 лв.

2842.00 лв.

4174.00 лв.

2842.00 лв.

1845.00 лв.

2842.00 лв.

4174.00 лв.

2842.00 лв.

Условия:
Условия за резервации:
Депозит 30% платен към ТО до 24 часа след резервиране
Доплащане 21 дни преди тръгване
Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета

Условия за анулации:
До 24 часа след резервация без такса за анулация
До 30 дни преди тръгване 50 лв такса анулация
До 21 дни преди тръгване 30% от стойността, като такса анулация
Под 21 дни 100% като такса анулация

Важно:
1. Минимален брой туристи: няма.
2. Пътуването не е подходящо за лица с ограничена подвижност.
3. Българските граждани, пътуващи за Италия, е необходимо да притежават валиден
паспорт или лична карта минимум 6 месеца след датата на влизане в Италия
4. Запазва се правото да бъдат правени промени по програмата,
авиокомпанията, полетното разписание и други. Туристите заплатили пълна или
частична сума ще бъдат усведомени в най-кратки срокове.

Цените и условията са валидни към 07.10.2022. Валидност: 7 дни
Уважаеми клиенти, в предоставената информация е възможно да са допуснати грешки, защото тя е с информационна и рекламна
цел.
За най-достоверна и вярна информация се счита тази, предоставена в офисите на Караджъ Турс или на оторизираните агенти
съгласно чл.28, ал.2 от ЗТ.
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