
 

 СИЦИЛИЯ - ЛЯТО 2019 

4 май – 28 септември  

8 дни/7 нощувки 
Цена от: 

486 euro 

 

Програма : 
 

Ден първи 
Полет от София – Катания. Трансфер до хотела. Свободно време. 

 

Ден втори 
Информационна среща с Вашия представител в хотела. Свободно време за плаж и 

забавления. 

 

Ден трети 
Свободно време за плаж и забавления или целодневна екскурзия по желание: Етна и 

Таормина.  

 

Ден четвърти 
Свободно време за плаж и забавления или полудневна екскурзия по желание: Модика. 

 

Ден пети 
Свободно време за плаж и забавления или целодневна екскурзия по желание: Сиракуза 

и Ното.  

 

Ден шести 
Свободно време за плаж и забавления или самостоятелно посещение на Рагуза. 

 

Ден седми 
Свободно време за плаж и забавления или екскурзия по желание: Агридженто и Скала 

дей Турки. 

 

Ден осми 
Трансфер до летището за полет Катания – София 

 

 

* Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата 

 

 



Цената включва : 

* Самолетен билет София – Катания – София, с директен чартърен полет на Mistral air; 

* Регистриран 15 кг багаж и 7 кг ръчен багаж; 

* Летищни такси; 

* 7 нощувки на база All Inclusive Soft; 

* Трансфер летище – хотел – летище с климатизиран автобус; 

* Чадъри и шезлонги на плажа; 

* Чадъри и шезлонги около басейна; 

* Ползване на ресторант и бар на плажа, в периода в който работят; 

* Ползване на тематични ресторанти, след предварителна заявка в периода в който 

работят; 

* Тематични вечери – италианска, сицилианска; 

* Вечерни забавления и шоу-програми представени от отлично подготвен 

международен екип аниматори; 

* Дневни забавления – аеробика, танци, гимнастика, състезания; 

* Ползване на игрища за футбол, баскетбол, волейбол, тенис-кортове, боча, кану и 

други забавления на плажа и на територията на комплекса; 

* Мини клуб и Джуниър клуба за забавления на Вашите деца; 

* Wi-Fi интернет на лоби-бара - безплатно; 

* Медицинска застраховка за целия период на пътуване с лимит на отговорност 10 000 

евро. 

* Представител на туроператора с български език за целия престой. 

 

Цената не включва : 

* Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Ценaтa сe калкулира 

с параметри 450$/ тон и 1 евро = 1.15 долара. 

* Общинска такса – 1,50 евро на човек на ден – заплаща се на място. Възможно е да 

бъде променена без предупреждение. 

* Допълнителни екскурзии. 

* Застраховка „Отмяна на пътуване“. 

 

Задължително се заплаща : 

* Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Ценaтa сe калкулира 

с параметри 450$/ тон и 1 евро = 1.15 долара. 

* Общинска такса – 1,50 евро на човек на ден – заплаща се на място. Възможно е да 

бъде променена без предупреждение. 

 

Допълнително се заплаща по желание на клиента : 

* Хавлия за плаж с депозит 10 евро и седмична такса 7 евро по желание; 

* Доплащане, по желание за All Inclusive – 175 лева на човек за целия престой;  

* Ежедневен градски транспорт до един от най-красивите сицилиански градове Рагуза – цена 

3.50 евро (към 2018-та). 

* Застраховка „Отмяна на пътуване“ 

 

 

 



Забележка : 

* Условия за резервации: 

- Депозит 350 лв на човек при резервация; 

- Доплащане 31 дни преди датата на пътуване; 

* Условия за анулации: 

- до 60 дни преди датата на полета: 100 лв; 

- от 60 до 31 дни: 350 лв; 

- от 30 до 1 ден преди датата на пътуване: цялата дължима сумa. 

* Необходими документи: валидна лична карта или задграничен паспорт! 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ХОТЕЛИ: 

 

Athena Resort Village Cottage studio 4* 

 

  

 
 

Местоположение: 
Разположен сред природен парк, на около 25 км от Рагуза и 120 км от летище Катания, хотел 

Athena Resort е 4-звезден комплекс, с капацитет до 3500 туристи.  

Athena Resort 4* е един истински оазис, с поддържани градини и безкрайни зелени тревни 

площи, подходящи за отдих, спорт и разходка.  

 

Услуги в хотела: 
* Ресторанти и барове: 

Една от силните страни и най-важните характеристики на Athena Resort 4* са внимателно 

приготвените ястия в изключително разнообразното меню: от най-вкусните местни 

специалитети до най-добрите международни ястия. 

Храната е отлична - клиентите могат да похапнат винаги прясно уловена - от сутринта - риба. 

Има салати, предястия, паста, десерти. Всичко се приготвя само с пресни продукти, повечето, 

отгледани в собствено стопанство. Всичко е изключително вкусно. Виното е производство от 

сосбтвена винарна и е страхотно. Бирата е от една от най-добрите бири в талия Перони.  

На територията има супер-маркет с всякакви стоки от първа необходимост, както и продукти за 

готвене и напитки. 

 

* Ресторант Athena в разположен в основната сграда и е с капацитет до 600 гости. Разполага с 

прекрасна тераса и климатизирана вътрешна зала. Използва се за закуска, обяд, вечеря. Ястията 



се сервират на блок-маса, с включени неограничени напитки – вино, бира, безалкохолни 

напитки и вода. Периодично се организират тематични вечери.  

През летните месеци (при подходящи условия) работят още 2 ресторанта. Ползването им е 

включено в цената, но с предварителна резервация, която се прави при пристигане и при 

наличие на свободни места. 

Grill ресторант се намира на плажа. Работи само за обяд. Ресторантът предлага месо на грил и 

салати.  

Ippari ресторант се намира в старинната сграда на хотела, построена от първия собственик (в 

комплекса). Отворен за обяд и вечеря. Ресторантът предлага рибни ястия и морски деликатеси 

на бюфет.  

 

 

* Барове:  

Athena Resort 4* предлага на своите гости възможност да се насладят на разнообразни топли и 

студени напитки в своите 3 бара: 

- Снек-бар при главната сграда 

- Снек-бар при плажа, работещ от края на май до края на септември,  

- Снек-бар при плувния олимпийски басейн, работещ от края на май до края на септември. 

 

* Оборудване и услуги: 
Безплатно ползване – включено в цената: 

- Wi-Fi интернет в района на лоби-бара;  

- Дискотека;  

- Амфитеатър;  

- 4 тревни футболни игрища според регламента на Националния италиански олимпийски 

комитет, по едно за отбори с 11, 7, 5 или 3 играчи;  

- 8 тенискорта (при ползване с нощно осветление се заплащане);  

- Стрелба с лък;  

- Боча игрища;  

- Баскетболно игрище;  

- Волейболно игрище;  

- Мини-голф;  

- Кану;  

- Лодки (водно колело); 

- Неохраняем паркинг. 

 

* Плаж: 
Athena Resort 4* предлага на своите гости безкрайно просторен, фантастичен, широк и дълъг 

километри частен плаж с фин златист пясък и африкански палми. 

Плажът е оборудван с чадъри и шезлонги, които се ползват безплатно от гостите на хотела по 1 

чадър и 2 шезлонга на стая до изчерпване на количеството, бар на плажа, душове и тоалетни.  

Плажът е разположен на 4.8 км от хотела, като за гостите е подсигурен безплатен целодневен 

транспорт с нови, климатизирани и комфортни автобуси, на всеки 15 минути от 9:00 до 19:00ч с 

обедна пауза. Времетраене на трансфера е около 7 минути. 

Плажът на Athena Resort 4* е един от най-добрите плажове, които някога сте посещавали, като 

освен превъзходния пясък и палму, тук са създадени всички удобства, за да се почувствате на 

истинска почивка сред природата. Има достатъчно пространство и огромни свобони територии. 

 

* Басейни и развлечения: 
Комплекса има 3 басейна, единия от които с олимпийски размери, 4 футболни игрища с 

естествена тревна покривка, тенис-кортове, съоръжения за волейбол, баскетбол, стрелба с лък и 

други. 

На басейна с олимпийски размери се провежда дневна анимация, която ще Ви забавлява и 

развлича през деня Той работи в периода от 21 Май до 30 Септември. Басейните са оборудвани 

с чадъри, шезлонги за безплатно ползване до изчерпване на количеството. 



 

Вечерни забавления има още и на закрития театър и до бара на рецепция. На трите места има 

различна музика и представления. През целия ден има различни забавления и спортове, като 

гимнастика, аеробика, състезания за възрастни и за деца.  

 

 

* За деца: 
Athena Resort 4* разполага с 2 отлично оборудвани детски площадки за игра. 

От края на май до края на септември гостите могат да ползват безплатно: 

- Мини клуб с детски басейн и просторни помещения за забавления; 

- Бейби клуб; 

- Джуниър клуб; 

Анимацията е на италиански език. 

Анимация има по цял ден на басейните, на игрищата, а вечер има дискотека за по-младите и 

музика на живо или други забавления за по-възрастните.  

 

* Срещу заплащане: 
- Частни спортни уроци;  

- Велосипеди под наем;  

- Конна езда;  

- Триколки под наем;  

- Детегледачка;  

- Пералня;  

- Медицинска помощ;  

- Фризьор;  

- Аптека; 

- Пицария;  

- Супермаркет;  

- Бутик;  

- Магазин за ръчни изделия;  

- Магазин за тютюневи изделия;  

- Бижутерия;  

- Малък Wellness център;  

- Конферентна зала;  

- коли под наем. 

Част от услугите са сезонни и ще бъдат отворени до средата на Септември.  

 

* Плажни кърпи: 
Кърпи за плаж и за басейна могат да се наемат срещу депозит и заплащане - 10 евро депозит и 7 

евро заплащане на седмица, като за всяка допълнителна смяна се заплаща още 2 евро. 

 

*Други услуги: 

Бебешко кошче 35 евро на седмица. Заявява се от България, но се заплаща се на място. 

 

Настаняване: 
Хотел Athena Resort 4*, се състои от основна сграда, малки къщички и вили. 

Настаняването е в:  

* Котидж студио (cottage studio) – в малките къщички, разположени на втори етаж, над 

приземния (без асансьор) и са оборудвани с:  

- Климатик; 

- Телевизор; 

- Хладилник; 

- Сешоар; 

- Кухненски бокс - с посуда и прибори, включително тенджери и тигани, кафеварка, печка и 

хладилник.; 



- сейф (ключът се получава на рецепция срещу депозит); 

Всички стаи разполагат с веранда и отлична гледка към целия комплекс и околните зелени 

градини с палми, екзотични растения и цветя. 

Възможности за настаняване в Котидж стаи: 1 възрастен / 2 възрастни / 2 възрастни и 1 дете. 

Стаите не са достатъчно широки за 4-то легло и имат леко скосяване в единия ъгъл. 

Основно тяхно предимство е самостоятелната оборудвана веранда, която дава усещането за 

свобода и простор, великолепната гледка към природния резерват и страхотната природа. 

Отлична за вечер на по чаша вино и релакс. 

Важно: Гостите на Athena Resort 4* ползват кухненския бокс безплатно, като задължително 

трябва да го оставят добре почистен при напускане. Той е напълно оборудван и разполага с 

посуда и прибори, включително тенджери и тигани. Имат кафеварка, печка и хладилник. Тъй 

като клиентите имат закуска, обяд, вечеря, то едва ли ще им трябва всичко това, но за 

семейства с деца е улеснение, защото винаги могат да си притоплят или сготвят нещо. 

 

* Village стаи –Те са по-големи и са изключително комфортни. Отговарят на 4*+ . Една вила се 

състои от: 8 стаи в сграда - 4 на приземен етаж с веранда и 4 на първи етаж. 

Всички стаи са оборудвани с: 

- Климатик; 

- Сателитна телевизия; 

- Телефон; 

- Хладилник; 

- Сешоар; 

- Сейф (ключът се получава на рецепция срещу депозит).  

- Стаите разполагат с малка веранда или само прозорец. Настаняване в стаите с веранда не се 

гарантира предварително, а се определя на място при пристигане на групата, според 

наличностите на хотела.  

Възможности за настаняване във Village стаите: 1 възрастен / 2 възрастни / 2възрастни + 1 дете 

/ 2 възрастни + 2 деца / 3 възрастни / 3 възрастни + 1 дете. 

Стаите са по-просторни от Котидж стаите, на по-ниско ниво, но не се гарантира веранда или 

тераса. 

 

Изхранване: 
All Inclusive Soft – включва закуска, обяд, вечеря на блок-маса с разнообразни салати, основни 

и десерти, вино, бира, вода, безалкохолни напитки от диспенсър машина без лимит по време на 

храненията. 

 

 

Допълнителна информация: 
* Домашни любимци: 

Малки домашни любимци се допускат само в Village стаите, като те не може да ползват общите 

части. Цената на седмица е 35 евро за дезинфекция на седмица. Заплаща се на място. 

* Общинска такса за престой, който влиза в сила от датата на настаняване: 1.50 евро на човек 

на ден и се заплаща на място, с изключение на деца под 12-годишна възраст. 

* Athena Resort 4* има мини-маркет с много ниски цени на храни, напитки и други стоки, има 

аптека, магазини за дрехи, бижута, неща за ежедневни нужди. 

* Настаняването за лято 2018 е в реновирани през 2016 г котидж стаи (cottage rooms), с отлична 

гледка към природния парк и със собствена веранда, обзаведена с маса и столове, а за клиенти с 

малки деца и трудноподвижни хора се препоръчва настаняване във вилидж стаи (village rooms). 
 

 
 
 
 
 



 

Cottage studio/студио Cottage 

Настаняване: All inclusive soft 

Всички цени са в евро 

 

Дати на 

заминаване 

на човек в стая 

с 2 легла 

на човек в стая 

с 1 легло 

за трети човек в 

стая с 2 легла 

2 възрастни и 1 дете /02-

11.99/ в 1 стая 

04.05.2019 - 

11.05.2019 
445 eur 532 eur 394 eur 1147 eur 

11.05.2019 - 

18.05.2019 
471 eur 553 eur 410 eur 1198 eur 

18.05.2019 - 

25.05.2019 
456 eur 543 eur 389 eur 1142 eur 

25.05.2019 – 

01.06.2019 
492 eur 573 eur 420 eur 1229 eur 

01.06.2019 - 

08.06.2019 
512 eur 599 eur 440 eur 1290 eur 

08.06.2019 - 

15.06.2019 
517 eur 604 eur 445 eur 1300 eur 

15.06.2019 - 

22.06.2019 
517 eur 604 eur 445 eur 1300 eur 

22.06.2019 - 

29.06.2019 
522 eur 609 eur 440 eur 1311 eur 

29.06.2019 - 

06.07.2019 
527 eur 620 eur 451 eur 1321 eur 

06.07.2019 - 

13.07.2019 
538 eur 630 eur 461 eur 1352 eur 

13.07.2019 - 

20.07.2019 
538 eur 614 eur 445 eur 1331 eur 

20.07.2019 - 

27.07.2019 
604 eur 701 eur 512 eur 1464 eur 

27.07.2019 - 

03.08.2019 
614 eur 717 eur 522 eur 1485 eur 

03.08.2019 - 

10.08.2019 
630 eur 727 eur 527 eur 1521 eur 

10.08.2019 - 

17.08.2019 
650 eur 742 eur 538 eur 1567 eur 

17.08.2019 - 

24.08.2019 
666 eur 758 eur 548 eur 1597 eur 

24.08.2019 - 

31.08.2019 
666 eur 758 eur 548 eur 1597 eur 

31.08.2019 - 

07.09.2019 
614 eur 691 eur 517 eur 1521 eur 

07.09.2019 - 

14.09.2019 
568 eur 645 eur 476 eur 1403 eur 

14.09.2019 - 

21.09.2019 
568 eur 645 eur 476 eur 1403 eur 

21.09.2019 - 

28.09.2019 
522 eur 599 eur 440 eur 1300 eur 

 
 
 
 
 



 

Village room/стая Village 

Настаняване: All inclusive soft 

Всички цени са в евро 

 

Дати на 

заминаване 

на човек в 

стая с 2 

легла 

на човек в 

стая с 1 

легло 

за трети 

човек в стая 

с 2 легла 

2 възрастни и 1 

дете /02-11.99/ в 1 

стая 

четвърти човек 

в стая с 2 легла 

2 възрастни и 2 

деца /02-11.99/ в 1 

стaя 

04.05.2019 - 

11.05.2019 
471 eur 558 eur 420 eur 1224 eur 420 eur 1597 eur 

11.05.2019 - 

18.05.2019 
497 eur 579 eur 435 eur 1275 eur 435 eur 1649 eur 

18.05.2019 - 

25.05.2019 
481 eur 568 eur 415 eur 1219 eur 415 eur 1587 eur 

25.05.2019 – 

01.06.2019 
517 eur 599 eur 445 eur 1306 eur 445 eur 1700 eur 

01.06.2019 - 

08.06.2019 
538 eur 625 eur 466 eur 1367 eur 466 eur 1782 eur 

08.06.2019 - 

15.06.2019 
543 eur 630 eur 471 eur 1377 eur 471 eur 1792 eur 

15.06.2019 - 

22.06.2019 
543 eur 630 eur 471 eur 1377 eur 471 eur 1792 eur 

22.06.2019 - 

29.06.2019 
548 eur 635 eur 466 eur 1388 eur 466 eur 1802 eur 

29.06.2019 - 

06.07.2019 
553 eur 645 eur 476 eur 1398 eur 476 eur 1818 eur 

06.07.2019 - 

13.07.2019 
563 eur 655 eur 486 eur 1428 eur 486 eur 1859 eur 

13.07.2019 - 

20.07.2019 
563 eur 640 eur 471 eur 1408 eur 471 eur 1828 eur 

20.07.2019 - 

27.07.2019 
630 eur 727 eur 538 eur 1541 eur 538 eur 2002 eur 

27.07.2019 - 

03.08.2019 
640 eur 742 eur 548 eur 1562 eur 548 eur 2033 eur 

03.08.2019 - 

10.08.2019 
655 eur 753 eur 553 eur 1597 eur 553 eur 2079 eur 

10.08.2019 - 

17.08.2019 
676 eur 768 eur 563 eur 1644 eur 563 eur 2135 eur 

17.08.2019 - 

24.08.2019 
691 eur 783 eur 573 eur 1674 eur 573 eur 2166 eur 

24.08.2019 - 

31.08.2019 
691 eur 783 eur 573 eur 1674 eur 573 eur 2166 eur 

31.08.2019 - 

07.09.2019 
640 eur 717 eur 543 eur 1597 eur 543 eur 2079 eur 

07.09.2019 - 

14.09.2019 
594 eur 671 eur 502 eur 1480 eur 502 eur 1925 eur 

14.09.2019 - 

21.09.2019 
594 eur 671 eur 502 eur 1480 eur 502 eur 1925 eur 

21.09.2019 - 

28.09.2019 
548 eur 625 eur 466 eur 1377 eur 466 eur 1797 eur 

04.05.2019 - 

11.05.2019 
527 eur 604 eur 451 eur 1326 eur 440 eur 1725 eur 

11.05.2019 - 

18.05.2019 
507 eur 594 eur 440 eur 1285 eur 440 eur 1674 eur 

18.05.2019 - 

25.05.2019 
502 eur 589 eur 435 eur 1275 eur 435 eur 1659 eur 



 

Fiesta Resort Sicilia 4* 

 

 

  
 

Местоположение: 
Хотел * e разположен в района на курорта Campofelice di Roccella, в сърцето на 

прекрасни и екзотични градини. Най-близките магазини се намират на около 4км. Само 

на 15 км се намира живописното градче Чефалу – основна туристическа дестинация на 

острова, до който лесно може да се достигне с автобус - 3 пъти дневно, срещу 

заплащане. Палермо е на 45 км от хотела и може да се достигне с автобусен транспорт 

– 1 път дневно, срещу съответното заплащане. 

 

Услуги в хотела: 

* Забавления: 
На територията на хотела има мини-клуб за децата и квалифициран аниматорски 

персонал, който забавлява гостите с театрални постановки, мюзикъли и пиеси на живо, 

вечерни шоу програми в амфитеатъра, пиано бар, дискотека. А веднъж седмично има 

сицилианска вечер с жива музика и местни специалитети. 

 

* За деца: 
За най-малките гости на хотела от 4 до 12 г се предлага мини-клуб, а също така детски 

басейн и площадка за игра. 

 

* Спорт и развлечения: 
Хотелът предлага разнообразни възможности за спорт:  

- 3 тенис корта, тенис на маса, боча, мини-голф, игрища за мини-футбол и плажен 

волейбол, водна гимнастика, стрелба с лък, велосипеди под наем. 

 

* Басейни: 
Fiesta Resort 4* предлага на своите гости 2 басейна с прясна, сладка вода, 1 басейн с 

морска вода и детски басейн. Athenee Palace предлага срещу доплащане ползване на 

вътрешен отоплен басейн. Чадъри и шезлонги около басейните и плажа са безплатни за 

гостите на комплекса. 

 



 

* Плаж: 
Разполага със собствен, добре поддържан плаж – пясъчна и камениста част. Гостите на 

хотела ползват безплатно чадъри и шезлонги. Плажните кърпи от хотела се ползват 

срещу 2,50 евро при вземане на кърпата и за всяка следваща смяна. 

 

* Ресторанти: 
Всяка от частите на хотела разполага с луксозен лоби бар и ресторант, предлагащ 

хранене на блок-маса или а ла карт меню със средиземноморска, сицилианска и 

международна кухня, специален шоу – кукинг. 

През летния сезон (Юни - Септември) в хкомплекса отварят врати – пицария, бар на 

плажа и басейна, амфитеатър и дискотека на открито. 

 

Настаняване: 
Всяка стая е оборудвана с: 

* красиви мебели, с чудесен дизайн; 

* модерни санитарни помещения (вана или душ); 

* сателитна телевизия 

* климатик; 

* телефон; 

* мини-бар; 

* отопление; 

* сешоар; 

* сейф срещу заплащане; 

* балкон или тераса; 

* малък хладилник, който се запълва при заявка и доплащане. 

 

Изхранване 
* Закуска и вечеря – включени в цената, се предлагат в основните ресторанти във 

всеки от двата хотела, на богата блок-маса с голямо разнообразие от топли и студени 

храни. 

Веднъж седмично се организира типична Сицилианска вечеря с местни специалитети и 

фолклорна музика. 

 

* All Inclusive концепция 
- Богата закуска на бюфет до късно сутринта; 

- Обеден бюфет (12:45 – 14:00) с пица, паста, салати и десерти, както и малки закуски; 

- Вечеря на бюфет с международна кухня и тематични ястия. Веднъж седмично гала 

вечер; 

- А-ла-карт ресторант „Sikania“; 

- Бар на плажа (10:00 - 18:00) с международни напитки, горещи и студени закуски, 

сладолед (от средата на юни до средата на септември е отворен от 10:00 до 24:00; 

- Един път седмично барбекю в ресторант „Sikania“; 

- Кафе, чай, бисквити от 16:00 до 17:00; 

- Местни и интернационални напитки и коктейли в баровете и ресторантите; 

- Мини-бар попълван 2 пъти седмично с минерална вода и безалкохолни напитки; 

- Безплатно ползване на сейф в стаята; 

- Безплатно ползване на кърпи на плажа. 

 

 



Допълнителна информация 
* Кошарка за бебе се заплаща на място. 

* Не е позволено настаняването с домашни любимци. 

* Плажът на хотела е пясъчно-чакълест и се препоръчва носенето на обувки за плаж за 

по-голям комфорт. 

* Настаняването е след 16:00 часа, а напускането до 10:00 часа. 

 

STD room/стандартна стая 

Настаняване: нощувка, закуска и вечеря 

Всички цени са в евро 

 

Дати на 

заминаване 

на човек в 

стая с 2 

легла 

на човек в 

стая с 1 

легло 

за трети 

човек в 

стая с 2 

легла 

2 възрастни и 1 

дете /02-11.99/ в 1 

стая 

четвърти 

човек в стая с 

2 легла 

2 възрастни и 2 

деца /02-11.99/ в 1 

стaя 

04.05.2019 - 

11.05.2019 
643 eur 740 eur 568 eur 1431 eur 568 eur 1725 eur 

11.05.2019 - 

18.05.2019 
648 eur 745 eur 573 eur 1447 eur 573 eur 1746 eur 

18.05.2019 - 

25.05.2019 
653 eur 750 eur 578 eur 1462 eur 578 eur 1766 eur 

25.05.2019 – 

01.06.2019 
658 eur 781 eur 609 eur 1503 eur 609 eur 1838 eur 

01.06.2019 - 

08.06.2019 
658 eur 755 eur 583 eur 1477 eur 583 eur 1787 eur 

08.06.2019 - 

15.06.2019 
658 eur 755 eur 583 eur 1477 eur 583 eur 1787 eur 

15.06.2019 - 

22.06.2019 
668 eur 766 eur 592 eur 1508 eur 592 eur 1828 eur 

22.06.2019 - 

29.06.2019 
679 eur 776 eur 602 eur 1539 eur 602 eur 1869 eur 

29.06.2019 - 

06.07.2019 
745 eur 837 eur 648 eur 1687 eur 648 eur 2048 eur 

06.07.2019 - 

13.07.2019 
745 eur 873 eur 668 eur 1687 eur 668 eur 2058 eur 

13.07.2019 - 

20.07.2019 
760 eur 878 eur 668 eur 1723 eur 668 eur 2094 eur 

20.07.2019 - 

27.07.2019 
760 eur 878 eur 668 eur 1723 eur 668 eur 2099 eur 

27.07.2019 - 

03.08.2019 
771 eur 888 eur 679 eur 1754 eur 679 eur 2140 eur 

03.08.2019 - 

10.08.2019 
888 eur 1078 eur 771 eur 1979 eur 771 eur 2417 eur 

10.08.2019 - 

17.08.2019 
909 eur 1134 eur 812 eur 2046 eur 812 eur 2514 eur 

17.08.2019 - 

24.08.2019 
909 eur 1134 eur 812 eur 2046 eur 812 eur 2514 eur 

24.08.2019 - 

31.08.2019 
909 eur 1134 eur 812 eur 2046 eur 812 eur 2514 eur 

31.08.2019 - 

07.09.2019 
791 eur 914 eur 689 eur 1790 eur 689 eur 2181 eur 

07.09.2019 - 

14.09.2019 
776 eur 853 eur 658 eur 1754 eur 658 eur 2120 eur 

14.09.2019 - 

21.09.2019 
776 eur 848 eur 658 eur 1749 eur 658 eur 2115 eur 



21.09.2019 - 

28.09.2019 
694 eur 801 eur 627 eur 1590 eur 627 eur 2040 eur 

04.05.2019 - 

11.05.2019 
684 eur 781 eur 607 eur 1554 eur 607 eur 1989 eur 

11.05.2019 - 

18.05.2019 
668 eur 771 eur 597 eur 1513 eur 5497 eur 1938 eur 

18.05.2019 - 

25.05.2019 
653 eur 760 eur 586 eur 1472 eur 586 eur 1887 eur 

 

 

Acacia Resort & SPA 4* 

 

  

 
 
Местоположение: 

Acacia Resort & SPA е луксозен хотел 4*, с инфраструктура, качество на услугите, 

обзавеждането и храната, като за 5*. 

Хотела е разположен на девствените плажове между Палермо и Чефалу, на входа на 

природен парк Parco delle Madonie. В курорта Campofelice di Rocella. Разстоянието до 

летището на Палермо е 84 км, а до Чефалу, основна забележителност в Сицилия е 15 

км. 

 

Услуги в хотела: 

* Ресторанти и барове: 

Acacia Resort 4* има 4 вътрешни, климатизирани зали за хранене с възможност за 

хранене и на открито. 

Ресторанта предлага Сицилианска и национална кухня с изискан вкус, благодарение на 

специално селектираните продукти. През деня е отворен бар на басейна 12.05 – 29.09. В 

хотела има и пиано-бар с вътрешна и външна част. 

 

* Спорт: 

Хотела предлага различни видове спортове: голям басейн, детски басейн, мини-футбол, 

тенис, плажен волейбол, кану, мини голф, фитнес уреди и съоръжения на открито. 

Гостите на хотела ползват спортните съоръжения безплатно. 

 

* СПА център: 



Acacia Resort 4* е известна със своя СПА център на покрива, където можете спокойно 

да отдъхнете и да направите различни масажи. СПА центъра предлага басейн със 

съоръжения за воден масаж (150 кв.м.), фитнес, панорамна сауна, парна баня, воден 

масаж на краката, басейн с джетове и зона за релакс. 

 

* Плаж: 

Хотела е на първа линия и има частен плаж с чадъри и шезлонги (от 12.05 до 06.10). 

Самата плажна ивица не е много широка и за това, като естествено продължение между 

плажа и басейна има отлично поддържана поляна, където са разположени по-голямата 

част от чадърите и шезлонгите. Плажа е пясък и камъни. 

 

 

* Басейн: 

Acacia Resort 4*LUX предлага на своите гости много голям, 16 000 кв.м., екзотичен 

басейн, с форма на лагуна, с множество видове тропически растения и цветя. 

Бара на басейна работи от 12.05 до 29.09, където гостите на хотела могат да си поръчат 

различни закуски, напитки и коктейли. 

 

* Градина: 

Цялата територия на хотела от 40 000 кв.м. е една истинска райска, цветна градина. 

Можете да поседнете на сянка или да се разходите между тропическа растителност, 

потопени в уханието на цветя. 

 

* За деца: 

За децата има множество съоръжения за игра, детски басейн и мини-клуб работещ от 

09.06 до 15.09. За младежите има Junior club, с възможност за провеждане на 

интерактивни игри и състезания по футбол, тенис и други. 

 

* Аниматорски екип: 

Acacia Resort 4*LUX предлага ежедневно различно забавления за своите гости, 

обслужвани от отлично обучен аниматорски екип от 09.06 до 15.09. 

Всяка вечер има пиано-бар. 

 

* Конгресен център: 

Acacia Resort 4*LUX има 3 семинарни зали, които могат да бъдат ползвани за срещи на 

до 240 човека. 

 

* Интернет: 

В района на конгресния център и до бара има безплатен безжичен интернет. 

 

Настаняване: 

240 стаи всички са с климатик, телевизор с плосък екран и сателитна телевизия, сейф, 

телефон, мини-бар, сешоар и обзаведена баня с душ или вана. 

Superior стаите са разположени в основната сграда. Всички са с покрита, обзаведена и 

уютна тераса, където можете да се насладите на закуската или на романтична вечеря на 

свещи. 

Настаняване след 16:00. Напускане на стаите до 10:00. 

 

 

 



Изхранване: 

* Закуска и вечеря – включени в цената. Закуската е от 07:00 до 10:00, а вечерята от 

19:30 до 21:30, на блок-маса. Напитките се заплащат допълнително. 

Веднъж седмично има Сицилианска вечер с фолклорна група и Сицилиански 

специалитети. От юни до септември веднъж седмично има Тропическа вечер. 

 

* Обяд – предлага се срещу доплащане. Можете да поръчате специалитети от менюто 

на ресторанта или да похапнете на бързо пица или салати на бара. 

 

* Magic Moments – всяка вечер между 18:30 и 19:30 в основния бар се предлагат 

вкусни разядки и чудесни коктейли на специални цени. 

 

 

 

Допълнителна информация: 

* Ежедневно има организиран трансфер до Чефалу в 09:00 / 11:00 / 15:00 и от Чефалу в 

15:30 / 18:30. Цена – 3 евро в посока. 

* Настаняване след 16:00. Напускане на стаите до 10:00. Късно напускане до 16:00 

възможно срещу 40 евро на стая. 

* Плажа е пясък и камъни. 
 

Superior Room/супериор стая 

Настаняване: нощувка, закуска и вечеря 

Всички цени са в евро 

 

Дати на 

заминаване 

на човек в 

стая с 2 

легла 

на човек в 

стая с 1 

легло 

за трети човек 

в стая с 2 

легла 

2 възрастни и 1 дете 

/02-11.99/ в 1 стая 

2 възрастни и 2 

деца /02-11.99/ в 1 

стaя 

04.05.2019 - 

11.05.2019 
786 eur 904 eur 699 eur 1994 eur 2517 eur 

11.05.2019 - 

18.05.2019 
786 eur 904 eur 699 eur 1994 eur 2517 eur 

18.05.2019 - 

25.05.2019 
709 eur 837 eur 627 eur 1764 eur 2209 eur 

25.05.2019 – 

01.06.2019 
853 eur 986 eur 740 eur 2158 eur 2710 eur 

01.06.2019 - 

08.06.2019 
863 eur 1018 eur 755 eur 2181 eur 2737 eur 

08.06.2019 - 

15.06.2019 
863 eur 1018 eur 755 eur 2181 eur 2637 eur 

15.06.2019 - 

22.06.2019 
863 eur 1018 eur 755 eur 2181 eur 7637 eur 

22.06.2019 - 

29.06.2019 
863 eur 1011 eur 730 eur 2140 eur 2655 eur 

29.06.2019 - 

06.07.2019 
929 eur 1102 eur 811 eur 2350 eur 2942 eur 

06.07.2019 - 

13.07.2019 
929 eur 1102 eur 811 eur 2350 eur 2942 eur 

13.07.2019 - 

20.07.2019 
929 eur 1102 eur 811 eur 2350 eur 2942 eur 

20.07.2019 - 

27.07.2019 
929 eur 1102 eur 811 eur 2350 eur 2942 eur 



27.07.2019 - 

03.08.2019 
929 eur 1102 eur 811 eur 2350 eur 2842 eur 

03.08.2019 - 

10.08.2019 
1022 eur 1191 eur 858 eur 2563 eur 3182 eur 

10.08.2019 - 

17.08.2019 
1047 eur 1267 eur 899 eur 2642 eur 3290 eur 

17.08.2019 - 

24.08.2019 
1057 eur 1283 eur 904 eur 2665 eur 3315 eur 

24.08.2019 - 

31.08.2019 
1037 eur 1252 eur 888 eur 2616 eur 3259 eur 

31.08.2019 - 

07.09.2019 
960 eur 1147 eur 832 eur 2422 eur 3024 eur 

07.09.2019 - 

14.09.2019 
894 eur 1052 eur 786 eur 2266 eur 2844 eur 

14.09.2019 - 

21.09.2019 
878 eur 1027 eur 766 eur 2221 eur 2786 eur 

21.09.2019 - 

28.09.2019 
863 eur 996 eur 755 eur 2189 eur 2752 eur 

04.05.2019 - 

11.05.2019 
822 eur 978 eur 730 eur 2087 eur 2629 eur 

11.05.2019 - 

18.05.2019 
776 eur 904 eur 694 eur 1966 eur 2481 eur 

18.05.2019 - 

25.05.2019 
776 eur 904 eur 694 eur 1966 eur 2481 eur 

 

 

 

Eкскурзии по желание срещу допълнително заплащане 

 

Eриче и Седжеста (целодневна екскурзия) 

 

  

След закуска отправяне към Ериче. Удивителното съчетание между исторически 

паметници и невероятни природни картини заедно с красивото крайбрежие на Сицилия 

създават всички предпоставки за една запомняща се екскурзия. 

Ериче е привлекателен с разположението си, откъдето се открива чудесна гледка: 

кацнал е на 750 м над пристанище Трапани, с криволичещите си улички, пресечки и 

старинни площади. Крепости, кули, бойници, църкви и манастири… редом с 

обикновени домове, ресторанти, даже банката и полицията – абсолютно всичко е дялан 

камък. 

http://www.astralholidays.bg/apic/italy/sicily/enrice&sedjesta/01.jpg
http://www.astralholidays.bg/apic/italy/sicily/enrice&sedjesta/01.jpg


Основни забележителности тук са катедралата от 16 в. и норманската Венерина 

Крепост от 12 в. намираща се на мястото на Ерикс, крепост и древно светилище още от 

елинско и финикийско време. 

Следобед отправяне към археологическата зона на Седжеста, за да се посети древния 

дорийски храм и амфитеатъра. Според мита първото селище, което не е извадено на 

повърхността от археолозите, е основано от троянските спътници на Еней – Елимите. 

В Сицилия има много великолепни гръцки храмове, но никой не е разположен сред 

такава красива природа, както Седжеста. Дорийският храм /426-416 пр.хр./ от 

кафеникав камък, който е опасан почти изцяло от плитко дефиле, се издига във 

величествено усамотение в прекрасната местност. На около 2 км се намира изящен 

древногръцки театър от 3 в. пр. хр. Амфитеатралното разположение на седалките за 

зрителите е изградено по хълма, известен като Монте Барбаро (Monte Bàrbaro), на 305 

метра над морското равнище. Вечер през лятото се изнасят представления в него. 

 

* Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.  

* Екскурзиите се провеждат на български език при минимум 20 туриста.  

* Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място.  

* Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

 

Цени от: 45 евро за възрастен; 20 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

* ПРОМО ПАКЕТИ: 1. Пакет – 3 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и 

Сиджеста - 150 евро за възрастен; 75 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

2. Пакет – 4 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу - 170 

евро за възрастен; 85 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

3. Пакет – 5 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу; Духът 

на Сицилия - 210 евро за възрастен; 105 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

Чефалу (полудневна екскурзия) 
 

 
Чефалу е малко китно рибарско селище, което е запазило своята автентичност. Дългата 

централна улица се пресича от десетки по малки тесни странични улички, чиито 

срещуположни, боядисани в светли тонове къщи, са толкова близко, че спокойно могат 

да си подават през прозорците разни неща. 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. 

Построена е по волята на Роджер ІІ, първият нормански крал. Според легендата, флотът 

му попаднал на буря и бил захвърлен в бреговете на Чефалу, където, като по чудо се 
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спасили. В знак на признателност към Богородица е вдигната църквата. Прославената 

мозайка в абсидата на Христос Вседържител е първата от този вид сицилиански образи. 

 

Недалеч от катедралата се намира музеят Мандралиска със сбирка от монети, гръцки и 

римски артефакти и една изключителна картина –„Портрет на непознат моряк” от най-

изтъкнатия ренесансов живописец на Сицилия – Антонело да Месина. 

 

Интересна е перачницата “лаватойо”, което означава място за пране, от времето на 

норманите, които са използвали течащата река като основа за изграждането на няколко 

малки басейна и каменни прагове, където е удобно да се пере. Връщане в хотела. 

 

* Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.  

* Екскурзиите се провеждат на български език при минимум 20 туриста.  

* Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място.  

* Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

 

Цени от: 30 евро за възрастен; 15 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

* ПРОМО ПАКЕТИ: 1. Пакет – 3 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и 

Сиджеста - 150 евро за възрастен; 75 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

2. Пакет – 4 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу - 170 

евро за възрастен; 85 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

3. Пакет – 5 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу; Духът 

на Сицилия - 210 евро за възрастен; 105 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

Средновековният замък на Какамо полудневна екскурзия 
 

  

 

Какамо е средновековно градче с 9000 човека население, опасващо най-запазения и 

втори по големина едноименен замък в Италия с начало на строеж 1094 г.  

Екскурзията стартира с посещение на замъка по време, на която ще се потопите в 

миналото и ще почувствате историята на Сицилия. 

Замъкът Ви предлага да разгледате абсолютно автентичните затворнически килии от 

Средновековието, казани за катран, тронна зала с гербовете на фамилиите и предлага 

възможност да се насладите на невероятни гледки към езерото Розамарина и Тиренско 

море. Той разполага с богата оръжейна колекция, някогашна собственост на знатните 

фамилии, управлявали замъка и града.  

Свободно време за разходка из средновековния град и обяд на свободна програма или  
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по желание и при предварителна заявка, възможност за обяд на меню в ресторанта на 

замъка „А Кастелана“ (A Castellana).  

Менюто включва: първо и второ ястие, по чаша червено или бяло вино, хляб, 

минерална или газирана вода. Цената е 12 евро на човек и се заплаща допълнително на 

място. Има възможност за поръчка и от а-ла-карт листа. 

Необходими са удобни обувки, с нехлъзгащи се подметки.  

 

* Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.  

* Екскурзиите се провеждат на български език при минимум 20 туриста.  

* Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място.  

* Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

 

Цени от: 40 евро за възрастен; 20 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

* ПРОМО ПАКЕТИ: 1. Пакет – 3 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и 

Сиджеста - 150 евро за възрастен; 75 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

2. Пакет – 4 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу - 170 

евро за възрастен; 85 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

3. Пакет – 5 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу; Духът 

на Сицилия - 210 евро за възрастен; 105 евро за дете от 2 - 11.99г. 

Духът на Сицилия, с дегустация на известните сладки FIASCONARO 

(полудневна) 
 

  

Тази екскурзия ще ви отведе до планинските релефи на Мадоние, със своите върхове, 

достигащи почти 2000 м надморска височина. Малките сицилиански селца, изградени 

от варовици са кацнали на голи хълмове и изглеждат все едно са излезли от сънищата. 

През закътаните малки улички старите хора заглеждат непознатите с любопитство, но 

не и недружелюбно. Ще се насладите на интересна панорама с постоянно променящи 

се сцени: Тиренско море, западния бряг на Палермо и не на последно място Еолийските 

острови. Докато се наслаждавате на великолепната гледка към планините и брега, ще 

имате възможност да усетите духа на ежедневния живот на малките сицилиански села. 

Отпътуване от хотела към сърцето на природен парк Parco delle Madonie. Първата 

спирка е на светилището в Джибилмана, заобиколено от невероятна средиземноморска 

растителност. След това продължаваме към малкото селище Кастелбуоно за да посетим 

замъка на семейство Вентимилия, където се намира уникален древен Палатински 

параклис. След посещението на замъка може да се насладите на дегустация (безплатно) 

на типични сицилиански вкусотии и специалитети в една от най-добрите и световно 
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известни сладкарници FIASCONARO. Връщане в хотела за вечеря. 

 

Входна такса за замъка е 4 евро. 

 

* Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.  

* Екскурзиите се провеждат на български език при минимум 20 туриста.  

* Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място.  

* Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

 

Цени от: 40 евро за възрастен; 20 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

* ПРОМО ПАКЕТИ: 1. Пакет – 3 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и 

Сиджеста - 150 евро за възрастен; 75 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

2. Пакет – 4 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу - 170 

евро за възрастен; 85 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

3. Пакет – 5 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу; Духът 

на Сицилия - 210 евро за възрастен; 105 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

 

 

Палермо и Монреале  целодневна екскурзии 
 

  

 

Ранно отпътуване от хотела. Туристическа програма в столицата на Сицилия, гр. 

Палермо. 

В архитектурата на Палермо се смесват всички стилове, отразяващи заплетената и 

богата история на града. Това е единственото място в света, където са оставили белег 

всички основни Средиземноморски цивилизации - от финикийците и гърците, 

римляните, арабите и норманите, испанците и французите.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 шедъовър. До „Марторана” се намира църквата „Свети Каталдо” – 

прекрасен пример за арабо-норманска архитектура.  

Пешеходната обиколка завършва пред Театро Масимо – най-голямата лирична сцена на 

Италия. Свободно време с възможност за шопинг, самостоятелно посещение на Театро 

Масимо или на Катакомбите на Капуцините или на най-големия пазар в Сицилия – Ла 

Вучирия – наподобяващ арабските пазари - ярък, жив спектакъл, пълен с викове. 
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Групата се събира отново, тъй като предстои панорамен тур из Палермо с автобус, като 

се минава през улица Либерти направена по подобие на Шанс Елизе в Париж и 

засадена с дървета джакаранти, Театро Политеама, посветена на Джузепе Гарибалди, 

промишленото пристанище, яхтеното пристанище, където са акостирали финикийците 

преди 2800 години, монумента посветен на загиналите в борбата срещу мафията, пиаца 

Марина, двореца на инквизицията – Киарамонте Стери, дървото посадено в деня на 

независимостта, църквата Санта Мария де ла Катена, Порта Феличе, площад Гай Юлий 

Цезар, където е централна гара Палермо, след което се отправяме към Монреале – 

кралският хълм, седалището на норманските крале. 

Отпътуване за Монреале. Посещение на Катедралата на града с местен екскурзовод - 

изключителен шедьовър на норманската архитектура от 12 в. с впечатляващи мозайки 

във византийски стил, които разказват стария и новия завет. 

Моля, не носете къси поли и шорти! Необходими са покривала за рамене в катедралите 

и църквите! 

 

Вход за църквата Марторана – 2 евро 

Вход за Катедралата в Монреале – 3 евро 

Вход за катакомбите на Капуцините – 6 евро 

Вход за Театро Масимо – 8 евро 

Посочените входове са актуални към 23.11.2017 г., възможни са промени! 

Връщане в хотела за вечеря. 

 

 

* Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.  

* Екскурзиите се провеждат на български език при минимум 20 туриста.  

* Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място.  

* Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

 

Цени от: 55 евро за възрастен; 30 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

* ПРОМО ПАКЕТИ: 1. Пакет – 3 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и 

Сиджеста - 150 евро за възрастен; 75 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

2. Пакет – 4 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу - 170 

евро за възрастен; 85 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

3. Пакет – 5 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу; Духът 

на Сицилия - 210 евро за възрастен; 105 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eтна и Таормина (целодневна екскурзия) 
 



  

Отпътуване от хотела рано сутрин, след закуска.  

Етна е най-високият действащ вулкан в Европа. Изкачване с автобус до 1924 

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”. По желание 

може да се стигне до „Кулата на Философа” в подножието на четирите действащи 

кратера на ниво около 2900 метра надморска височина с въжен лифт и джипове (само 

при благоприятни метеорологични условия). /Заплаща се на място допълнително/.  

 

Билет за въжения лифт и джипове – 63 евро/ 41 евро (4 – 12г) 

Препоръчителни са топли дрехи и удобни обувки, за допълнително изкачване, на място 

може да се наеме топло яке (3 евро). 

 

Отпътуване за Таормина. Пешеходна разходка по живописните улички на най-прочутия 

курорт на Сицилия. Автобусът ни оставя на паркинг в подножието на града, откъдето 

се придвижваме до централната улица с безплатно бусче. Свободно време с 

възможност да посетите гръцкият театър от 3 в. пр. хр. - величествено произведение на 

природата и човека, откъдето се разкрива спираща дъха гледка към залива на Джардини 

Наксос, да разгледате останките от римския одеон, да разгледате Градския Парк, да се 

разходите по привлекателната главна улица с панорамния площад „IX Април”, където 

се намира и известният „Вундербар” – любимо място на Лиз Тейлър, площад „Дуомо”, 

любимо място на Оскар Уайлд. Там е фонтана „Четирите фонтана” с кентавърка, който 

е символ на града. 

Също така има богат избор на прекрасни сладодедаджийници (Джелатерии), кафета и 

магазини за мода и сувенири. 

 

Вход за гръцкия театър в Таормина – 10 евро 

Посочените входове са актуални към 23.11.2017г., възможни са промени! 

Връщане в хотела за вечеря. 

 

 

* Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии.  

* Екскурзиите се провеждат на български език при минимум 20 туриста.  

* Всички екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място.  

* Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

 

 

Цени от: 80 евро за възрастен; 40 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

* ПРОМО ПАКЕТИ: 1. Пакет – 3 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и 
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Сиджеста - 150 евро за възрастен; 75 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

2. Пакет – 4 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу - 170 

евро за възрастен; 85 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

3. Пакет – 5 екскурзии: - Етна и Таормина; Какамо; Ериче и Сиджеста; Чефалу; Духът 

на Сицилия - 210 евро за възрастен; 105 евро за дете от 2 - 11.99г. 

 

 

ЕДИНСТВЕНО И СПЕЦИАЛНО ЗА КЛИЕНТИТЕ НА АНАТУР: 

 

 Безплатен летен езиков курс в езикова школа ПРЕСТИЖ /за вас или член на 

вашето семейство/ през 2019 година. 

 Луксозен албум – книга със снимки от вашето пътуване – създаден и изработен 

специално за вас. 

 „Семейна отстъпка” – когато пътувате семейно, всеки един – независимо от 

броя на членовете на семейството ползва 3% отстъпка от пакетната цена.  

 

 

 

Туристическа агенция АНАТУР има лиценз на Туроператор и Турагент /РК-01-6309/ и 

сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по смисълът на чл.42 от Закона 

за туризма /полица №1316009332000001/. 

 

 

София, бул.Дондуков 57 Г 

тел.02/987 72 68 

е-mail:anatour@abv.bg 

 


