Предколедно настроение в МИЛАНО за Приятели !
И още Турино, Комо, Лугано/Швейцария
четири дни със самолет /три нощувки и закуски/ 09.12.22 - 12.12.2022
ПРОМО Цена: 659 лв. – ранни записвания до 31.10.2020 г.

История, първокласен Шик, коледни базари и пазаруване в дизайнерски TАутлет центрове
В столицата на Модата - Милано можете да пазарувате от бутиците на световноизвестните марки
Gio Armani, Robeto Cavalli, D&G, Calvin Klein, Escada, Diesel, Lacoste, Patrizia Pepe, Swarovski, Guess,
Elizsabetta Franchi, La Perla, Pinko, Just Cavalli, Furla, Baldinini, Nike, Stefanel и др.
1 ДЕН (09.12.22) София - Бергамо - Милано
11:50 ч. среща на летище СФ Терминал 1. 13:55 ч. отпътуване от летище София с полет на Wizz Air.
15:10 ч. пристигане на л-ще Бергамо. Трансфер хотел. Настаняване в хотела в Милано.
17ч.Пешеходна разходка с нашия екскурзовочд в централната историчиска част на Милано /с метро*/ще започнем с посещение на средновековната крепост „Сфорца”, продължаваме по виа „Данте“ с
паметника на Гарибалди към Площада и Катедралата Дуомо една от най-забележителните в Европа,
характерна със своята “пламтяща готика”. Фото-пауза пред внушителния монумент на краля –
обединител на Италия. Ще прекосим Покрития пасаж Виктор Емануел II, към Паметника на Леонардо да
Винчи и операта “Ла Скала” /отвън/. Свободно време . Нощувка.
2 ДЕН (10.12.22) Милано – Лугано /Швейцария /- Комо и едноименното езеро .
Закуска. По желание, с допълнително заплащане:* 08 ч. Едноднодневна екскурзия пленителния
град ЛУГАНО и курорта Комо. Пристигане в Лугано – най-южния град на Швейцария/кантон Тичино,
живописно разположен на брега на езерото Лугано. Разходката ни започва от вечно зеления парк
на вила „Чиани“, фото-пауза на „Вратата на езерото Лугано“ и продължава по крайбрежната алея,
известена с красивите си италиански дворци до пиаца делла Риформа, където се издига
ренесансовата сграда на кметството и до църквата „Санта Мария дел анжели “. Свободно време по
търговската улица „Наса“ и площаща на кметството , където са павильоните с греяно вино , вкусни
наденички , качамак и др. Тук ще намерите и много коледни сувенири и изненади от домакините.
Отпътуване за езерото Комо. Разглеждане на главния град на езерото Комо – „Пиаца дел Дуомо”,
катедралата „Санта Мария Асунта”, кметството. Възможност за изкачване с фуникуляр до Брунате,
откъдето се открива прекрасна гледка към езерото, и където се намират вила „Белависта”, в която е
починал Пенчо Славейков, църквата, в която е било опято тялото на поета и гробището, където е бил
погребан, преди тленните му останки да бъдат пренесени в България - осем години след смъртта му.
Свободно време. Връщане в Милано. Възможност за вечеря в традиционен итлиански ресторант.
Нощувка.

3 ДЕН (11.12.22) Милано - Торино и outlet център "Vicolungo" (престой 2 часа)
Закуска. Свободно време в Милано или По желание, с допълнително заплащане: Еднодневна
екскурзия до Торино – третия по икономическа мощ град в Италия, елегантен и очарователен, с
широки булеварди и площади, обградени от красиви сгради. Разходката ни започва от Пазара при
Порта Палацо, Светилището на Консолата, Катедрала на Торино, Палатинска порта, площад Кастило,
двореца на Савоите с градините Реале, в които има археологически музей с находки, датиращи от
праисторически времена, дворецът Мадама, Дворец Кариняно, Моле Антонелиана една от найразпознаваемата забележителност в силуета на Торино. Свободно време по търговската ул.
Гарибалди. След обяд посещение на Оutlet център "Vicolungo" (престой 2 часа). Връщане в Милано.
Нощувка.
4 ДЕН (12.12.22)
Закуска. Освобождаване на хотела. Свободно време в Милано по интереси. В 13:00 ч. Трансфер
хотел – летище. 16:00 ч. излитане за София с директен полет на RYABAIR. В 18:55 ч. пристигане в
София.
ЦЕНА: 659 лв. на човек в двойна и тройна стая за ранни записвания до 31.10.2022
ЦЕНА: 699 лв. на човек в двойна и тройна стая за записвания след 31.10.2022
Доплащане за единична стая: 185 лв.
Минимален брой туристи за осъществяване на екскурзията: 18 туристи
Допълнителните екскурзии се провеждат при записани минимум 18 туристи.
Срок за уведомление при недостигнат минимален брой туристи: 10 дни преди началната дата

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
 3 нощувки със закуски в хотел 3* в център Милано;
 самолетен билет София - Милано(Бергамо) - София;
 летищни такси + 1 ръчен багаж /максимални размери 40х20х25 см/;
 Трансфер летище – хотел- летище
 туристическа обиколка на Милано с екскурзовод на български език;
 Медицинска застраховка Помощ при пътуване с покритие 5000 евро на ЗД“ЕВРОИНС“;
 Водач по време на пътуването от „ИНТЕРТРАВЕЛ“;
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
o Ръчен багаж (Преоритет) /максимални размери 55 x 40 x 20 см/ - 10 кг. - 65 лева (по желание
предварително се заявява и плаща);
o Чекиран багаж / максимални размери 55 x 40 x 20 см / 10 кг. - 76 лева (по желание предварително
се заявява и плаща);
o Чекиран багаж / максимални размери 81x119x119 см / 20 кг. - 128 лева (по желание предварително
се заявява и плаща);
o Ескурзия до езерaтa Комо и Лугано - 99 лв. на възрастен, 60 лв. за деца до 12 г. – включва
трансфер и екскурзовод на бъларски език без входни такси- заявява се при записване;
o Еднодневна eкскурзия до Торино и outlet център "Vicolungo" – 110 лв. на възрастен, 65 лв. за
деца до 12 г. – включва трансфер и екскурзовод на бъларски език без входни такси- заявява се
при записване;
o Вечеря в хотела: Тристепенно меню с вода - 20 -25 евро;
o Сити такса престой в Италия, заплаща се от туриста на рецепцията на хотелa - 4 евро
на турист на ден (за хотел 3*);
o за предвижване в центъра на Милано и до туристичести обекти препоръчваме да закупувате
дневна карта - 4.25 евро, която важи по всички линии на мерто и градски транспорт;
o Избор на места в самолета София – Милано (8-28 лева) / Милано – София (8-40 лева); (по
желание предварително се заявява и плаща);

Начин на плащане:
 Депозит Депозит 250 лв. + такса багаж;
 Доплащане до 20 дни преди тръгване.
АУТЛЕТ ЦЕНТЪР ВИКОЛУНГО https://vicolungo.thestyleoutlets.it/,
Работно време от понеделник до неделя: 10:00 - 20:00ч.
луксозен комплекс Аутлет със 160 магазина и целогодишни намаления от 30 до 70% намира се в, на
60 км от Милано и на 80 км от Торино, където ще намерите стоки на световни марки като D&G,
Armani, Robeto Cavalli, Calvin Klein, Escada, Diesel, Lacoste, Patrizia Pepe, Swarovski, Guess, Elizsabetta
Franchi, La Perla, Just Cavalli, Furla, Baldinini, Nike, Stefanel и др

Информация превозвача: Ryanair
Общи условия: https://www.ryanair.com/bg/bg/useful-info/help-centre/terms-and-conditions
Информация превозвача: Wizz Air
Общи условия: https://wizzair.com/bg-bg/informatsiya-i-uslugi/putnicheskainformatsiya/%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6
*Цените за багажа и местата подлежат на препотвърждение
ВАЖНО !
Туроператорът си запазва правото за промени в последователността на програмата по
независещи от него причини.
Местата в самолета се разпределят автоматично от авиокомпанията и INTERTRAVEL не
гарантира за определени места. Може да направите своя избор предварително срещу
доплащане, за да си гарантирате съседни седалки в полета.
Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни документи от
страна на туристите или липса на такива;
Туроператорът не носи отговорност за работното време и промяна в стойността на входните
такси и билети на туристическите обекти.
Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на програмата се
счита за отказ от пътуване и туроператора не носи отговорност и не възстановява вече
заплатените суми
Туроператорът предлага и възможност за сключване на застраховка “Отмяна на пътуване”.
Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” № 03700100003133
от 24.01.20 г. в “ЗД EUROINS” АД - София, бул. Хр. Колумб № 43, Тел: 02 /9651 525, Б-Т:121265113.

