Прва прплет вп Тпскана
Ппсетете ја најубавата и рпмантична пбласт на Италија Тпскана.

Спфија – Бплпоа – Фиренца – Сан Џимиоанп – Сиена – Фиренца – Бплпоа – Спфија
ДЕН 1 23.03.2019 Спфија – Бплпоа – Фиренца
Ппадаое пд Терминал 1 на аерпдрпмпт вп Спфија вп 20:50 ш. сп лет на авипкпмпанијата "Wizz Air" дп Бплпоа.
Слетуваое на аерпдрпмпт вп Бплпоа вп 21:50 ш. Сместуваое вп пбласта на Фиренца. Нпќеваое.
ДЕН 2 24.03.2019 Фиренца
Ппјадпк. Ппадаое вп 8:00 ш. за Фиренца (неппхпднп е кпристеое на градски трансппрт - регипнален впз дп
централната железнишка станица "Санта Марија Нпвела", кпја се напда на пещашкп растпјание пд катедралата "Санта
Марија дел Фипре"; еднпнаспшен билет - пкплу 3 EUR). Туристишка прпграма сп лпкален впдиш (минимум 1 ½ ш.):
Катедралата "Санта Марија дел Фипре" - еден пд најгплемите хрампви вп светпт сп купплата на Брунелески - ремекделп на ренесансната уметнпст и Кулата на Чптп, каде се пткрива прекрасна панпрама на целипт град; Плпщтадпт
“Сиоприја” - пплитишки и културен центар на градпт сп палатата “Палацп Векип”; црквата "Санта Крпше" - пантепнпт
на Италија, каде се ппгребани Галилеј, Макијавели, Рпсини, Гиберти. Слпбпднп време: прпщетка дп “Ппнте Векип” мпстпт на златарите, палатата "Пити" - бпгата кплекција на прпизвпди на Рафаел и Тицијан и градините "Бпбпли"
кпи нудат прекрасен ппглед на цела Фиренца и р. Арнп. Пп желба ппсета на галеријата "Уфици" - еден пд најстарите
и ппзнати музеи вп светпт, каде щтп се шуваат ремек-дела на мајстпри какп Чптп, Бптишели, Лепнардп да Винши,
Рафаел, Джпрдпне, Тицијан и мнпгу други. Вп 19:00 ш. - враќаое вп хптелпт (неппхпднп е кпристиое на градски
превпз). Нпќеваое.
ДЕН 3 25.03.2019 Фиренца – Сан Џимиоанп – Сиена
Ппјадпк. Слпбпднп време или целпдневна екскурзија дп Сиена и Сан Чимиоанп. Ппадаое вп 8:00 ш. за Сиена - еден
пд најдпбрп зашуваните среднпвекпвни градпви вп Италија. Пещашки разглед вп центарпт на градпт: Плпщтадпт
"Деи Кампп" - срцетп и дущата на градпт сп прекрасна архитектура и местп каде двапати вп гпдината се пдржуваат
кпоски трки сп непседлани кпои; Палатата “Палацп Публикп”, каде щтп е сместенo Градскптп спбрание вп Сиена;
катедралата "Впзнесение Бпгпрпдишнп" - една пд најубавите вп Италија, мещавина пд рпмански и гптски стил.
Слпбпднп време. Ппадаое за Сан Чимиоанп - пснпван пд етруските, градпт е пдлишен пример за истприскптп
наследствп на среднпвекпвната Тпскана. Пещашки разглед вп Старата Шарщија, вклушен вп листата на Светскптп
културнп и прирпднп наследствп на УНЕСКО - пп улицата "Сан Чпвани" дп плпщтадите "Пиаца де ла Цистерна" и
"Пиаца дел Дупмп". Слпбпднп време. Враќаое вп хптелпт. Нпќеваое.
ДЕН 4 26.03.2019 Фиренца – Бплпоа – Спфија
Ппјадпк. Напущтаое на хптелпт. Ппадаое за Бплпоа. Пппатнп - ппсета на outlet центар Barberino пд синчирпт
"McArthur Glen", кпи распплага сп бутици на едни пд најппзнатите италијански и светски мпдни брендпви (пкплу 2,5
ш.). Вп пппладневните шаспви - пристигнуваое вп Бплпоа. Пещашки разглед: фпнтаната на Нептун; Најубавипт
плпщтадпт "Мачпре", каде щтп се напда базиликата "Сан Петрпнип", и двете кули "Асинели" и "Гаризенда" - симбпл
на градпт. Слпбпднп време сп мпжнпст за пещашка прпщетка дп Универзитетпт на Бплпоа или за ппсета на
Градскипт археплпщки музеј или Наципналната галерија. Вп 19:30 ш. – трансфер дп аерпдрпмпт вп Бплпоа. Ппадаое
за Бугарија вп 22:25 ш. сп лет на авипкпмпанијата "Wizz Air" дп Спфија. Пристигнуваое на аерпдрпмпт вп Спфија вп
01:15 ш. пп пплнпќ.

Цена: 357 €
Вп цената е вклушенп:
Авипнски билет Спфија - Бплпоа - Спфија на авипкпмпанијата "Wizz Air" сп вклушени аерпдрпмски такси
Рашен багаж дп 10 кг сп димензии 40х30х20 см
Групен трансфер аерпдрпм - хптел - аерпдрпм
3 нпќеваоа сп ппјадпк вп хптел 3 * вп пбласта на Фиренца
Туристишка прпграма вп Фиренца сп лпкален впдиш
Пещашки разглед вп Бплпоа
Ппсета на outlet центарпт "Barberino" пд синчирпт на "McArthur Glen"
Патнишкп псигуруваое сп ппкритие дп 30 000 евра на Осигурителната кпмпанија "Сава Осигурувое"
Впдиш пд Бугарија за време на целата екскурзија
Цените се дадени вп евра, уплата се врщи исклушивп вп денарска прптиввреднпст пп курс 1€ = 62мкд.

Вп цената не е вклушенп:
Такса за престпј вп Италија: 2-4 EUR на турист на ден вп хптел 2 * / 3 * и 4-6 EUR на турист на ден вп хптел 4 * (се
плаќа на рецепција на секпј хптел)
Лпкален / градски превпз вп Фиренца: пкплу 5,50 евра (двпнаспшен билет) пп лице
Дпплата за слущалки за време на пещашкипт разглед вп Фиренца (3 EUR)
Ппсета на Галеријата "Уфици" сп лпкален туристишки впдиш
Влезни такси за црквата "Санта Крпше" (8 EUR), палатата "Пити" (13 EUR) и кпмбиниран билет за купплата на
Брунелески, Кулата на Чптп и баптистеријата "Сан Чпвани" (15 EUR) вп Фиренца
Целпдневна екскурзија дп Сиена и Сан Чимиоанп
Влезници за други музеи, пбјекти и манифестации кпи се ппсетуваат пп желба,
Градски превпз, Трпщпци пд лишна прирпда
За лица над 65 гпдина автпматски се дпдава дпплата за псигурителна премија
Сместуваое:
Двпкреветна спба сп разделени легла
Двпкреветна спба сп француски лежај/брашен кревет
Дппплнителнп третп леглп
Еднпкреветна
+€74
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Дппплнителни услуги:
Шекиран багаж дп 20 кг (вп двете наспки) на турист
€70
Ппсета на галеријата "Уфици сп лпкален туристишки впдиш
€38
(вклушeна такса при резервација и влезници) при минимум 20 туристи.
Пппустпт за лица ппд 26 гпдини важи при ппкажуваое на дпкумент за идентификација на
лице местп. Максималнипт изнпс на туристи на пваа услуга е 25.
дп 25 г. - €25
Ве мплиме да ја резервирате услугата на време!
Целпдневна екскурзија дп Сиена и Сан Чимиоанп при минимум 20 туристи
€43
Специјална услуга: Нпќеваое вп хптел Хемус *** пп пристигнуваое (цена на
€15
турист за сместуваое вп двпкреветна спба)
Специјална услуга: Нпќеваое вп хптел Хемус *** пп пристигнуваое
€23
( цена на турист за сместуваое вп еднпкреветна спба)
Кприсна инфпрмација:
За да се реализираат дппплнителните услуги и настани пп прпграмата, пптребнп е да ги ппбарате ущте при
склушуваоетп на дпгпвпрпт за прганизиранп патуваое, бидејќи нивнптп спрпведуваое е ппврзанп сп првишните
резервации.
Мпжнп е да се смени расппредпт на летпви пд страна на авипкпмпанијата.
Екскурзијата се спрпведува при минимум 30 туристи.
Време: Македпнија 11 ш.; Италија 11 ш
За да ја ппсетите галеријата "Уфици" сп лпкален впдиш, пптребнп е да ја ппбарате пваа услуга при склушуваое на
дпгпвпрпт за прганизиранп патуваое, бидејќи спрпведуваоетп е ппврзанп сп претхпдната резервација и има
пгранишуваое вп максималнипт брпј туристи вп групата.
Максимум 90 куфери/тпрби гплем багаж мпже да се смести вп багажнипт прпстпр на кабината на авипнпт. Акп има
премнпгу багаж, мпжеби ќе треба да се стави вп багажнипт прпстпр бесплатнп.
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ
Не ппстпјат медицински и здравствени услпви ппврзани сп патуваоетп.
Визнп паспщки режим
Македпнските државјани кпи патуваат вп земјата треба да имаат важешки паспщ најмалку 6 месеци пп датумпт на
влегуваое вп земјата.
Патуваоетп се спрпведува при минимум 30 регистрирани туристи.

