
 

 

   

КАРНАВАЛЪТ В НИЦА И МАНТОН 
С включени екскурзии до Монако, Кан, Антиб и Сен Пол дьо Ванс! 

София – Ница – Монако – Мантон – Ница - Сен Пол дьо Ванс – Кан – Антиб – Ница – София 
СЪС САМОЛЕТ, НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

4 ДНИ/ 3 НОЩУВКИ 

 

Подарете си едно цветно преживяване и посете с нас карнавала в Ница и Мантон. 

Хотел “Nice Riviera” 4* се намира в центъра на град Ница, едва на 400 м. от главния площад Масена, където 

се провеждат карнавалните шествия! Тук ще се потопите в сърцето на града и ще откриете много магазини, 

ресторанти и барове. Хотелът разполага със 120 климатизирани стаи, обзаведени с всички удобства, които да 

гарантират комфорта и удовлетвореността на гостите. 

 

ДАТА ЦЕНА 

29.02.2020 999 

*ЦЕНИТЕ СА НА ЧОВЕК В ЛЕВА 

 

ПРОГРАМА 
 

ПЪРВИ ДЕН  София – Ница 

Отпътуване от Терминал 1 на летище София за Ница с полет на авиокомпания „Wizz Air” в 06.00 ч. 

Пристигане на летището в Ница в 07.25 ч. Пешеходна разходка в Ница – стар град, съхранил атмосферата и 

автентичния дух на Средновековието: атрактивният пазар на цветята; най-големият площад "Масена" и 

крайбрежният булевард "Променад Де-з-Англе" с най-престижните хотели на Френската ривиера. Свободно 

време или по желание - включване в карнавалните шествия (необходим е предварително заявен и заплатен 

билет): "Парадът на цветята", който всяка година се провежда в Ница, на границата между зимата и 

пролетта, и е едно от най-значимите събития на Френската ривиера. Въпреки че е повод за веселие, 

празникът засяга и по-важни теми и проблеми в обществото. Трансфер до хотела следобяд. Настаняване. 

Свободно време. По желание вечерта включване в "Парадът на светлините" (необходим е предварително 

заявен и заплатен билет). Нощувка. 

ВТОРИ ДЕН  Ница – Монако – Мантон - Ница 
Закуска. Отпътуване за Княжество Монако: Дворецът на фамилия Грималди - създатeлите на Княжеството, 

които го превръщат в едно от най-богатите места в света и го управляват и до днес; Катедралата, където са 

погребани членове на фамилия Грималди. Възможност за посещение на Океанографския музей на Жак-Ив 

Кусто, представящ огромна колекция от морска флора и фауна, модели на изследователски кораби, аквариум 

с повече от 4000 представители на средиземноморската и тропическата екосистема. Посещение на Мантон - 

един от най-живописните курорти на Френската ривиера и най-цветния френски град. По желание 

включване в "Парада на Златния плод". Възможност за посещение на изложбата на цитросови плодове, 

пресъздаващи различни фигури и личности в градината "Биовес". Връщане в Ница. Нощувка. 



 

 

 

ТРЕТИ ДЕН  Сен Пол дьо Ванс – Кан – Антиб – Ница 
Закуска. Отпътуване за Сен Пол дьо Ванс – живописен град, кацнал на хълм, привличащ със своята 

очарователна средновековна атмосфера. Пешеходна разходка в Сен Пол дьо Ванс. Отпътуване за Кан. 

Пешеходна разходка в центъра на Кан: крайбрежният булевард "Кроазет" с Фестивалния комплекс, където 

всяка година през май се провежда световноизвестният фестивал на киното; Алеята на славата с отпечатъци 

от ръце на звезди на филмовата индустрията. Посещение и разходка в Антиб - едно от най-големите яхтени 

пристанища на Лазурния бряг. Връщане в Ница. Свободно време. Нощувка. 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН   Ница – София 
Закуска (ранна закуска или сух пакет). Трансфер до летището в Ница. Отпътуване в 08:00 ч. за България с 

полет на авиокомпания „Wizz Air“. Пристигане на летище София (Терминал 1) в 11:10 ч. 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

Самолетен билет София - Ница - София на 

авиокомпания "Wizz Air" с включени летищни 

такси и 1 брой ръчен салонен багаж до 10 кг (с 

размери 40/30/20 см) 

Туристическа такса във Франция: 1,50 EUR на 

турист на ден за хотел 3*; 2,20 EUR на турист 

на ден в хотел 4* (заплаща се индивидуално на 

рецепцията на хотела) 

Трансфер летище - хотел - летище Чекиран багаж до 10 кг 

3 нощувки със закуски в хотел "Nice Riviera" **** 

(или подобен) в Ница 
Чекиран багаж до 20 кг 

Пешеходни разходки в Ница, Кан, Антиб и Сен 

Пол дьо Ванс 
Чекиран багаж до 32 кг 

Екскурзия до Княжество Монако и Мантон 
Бакшиш за шофьора (2 EUR на турист на ден - 

заплаща се задължително на място) 

Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" 

на застрахователна компания "Армеец" с 

асистанс и лимит на отговорност 10 000 EUR" 

Входна такса за Океанографския музей (16 EUR, 

за деца - 8 EUR) в Монако 

Водач - екскурзовод от България. 
Входни такси и билети за други музеи, обекти и 

прояви, посещавани по желание 

 Градски транспорт 

 Разходи от личен характер 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

Чекиран багаж до 10 кг (в двете посоки) на турист 59 лева 

Чекиран багаж до 20 кг (в двете посоки) на турист 119 лева 

Чекиран багаж до 32 кг (в двете посоки) на турист 179 лева 

Билет за "Парадът на цветята" в Ница за правостоящи (билетите се заявяват и 

заплащат преди отпътуване). Билетът е с препотвърждение до 7 дни преди датата 

на отпътуване.  

от 0 до 9 г. 10 лв 

от 10 г. 24 лв 

Билет за "Парадът на светлините" в Ница за правостоящи (билетите се заявяват и 

заплащат преди отпътуване). Билетът е с препотвърждение до 7 дни преди датата 

на отпътуване. 

от 0 до 9 г. 10 лв 

от 10 г. 24 лв 

Билет за "Парадът на Златния плод" в Мантон за правостоящи (билетите се 

заявяват и заплащат преди отпътуване). Билетът е с препотвърждение до 7 дни 

преди датата на отпътуване. 

от 0 до 9 г. 12 лв 

от 10 г. 24 лв 

Пълноцветен пътеводител за Франция на български език на National Georgraphic 

(399 стр.) 
24.90 лева 

За лица над 69 г. автоматично се добавя доплащане за завишена застрахователна 

премия. 
0  

Пълноцветен пътеводител за Прованс и Лазурния бряг на български език на 

National Georgraphic (238 стр.)  
19.90 лв 



 

 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

Възможна е промяна в полетното разписание от страна на авиокомпанията. 

Туристическата програма се осъществява на български език. 

Възможна е промяна в полетното разписание от страна на авиокомпанията. 

Часово време: България 12 ч. Франция 11 ч. 

Екскурзията се провежда при минимум 20 записани туристи. 

Пътуването като цяло не е подходящо за лица с ограничена подвижност! 

МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Монако, Франция: Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ 

Монако, Франция: Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден 

паспорт или лична карта минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. 


