
 

   

СЪКРОВИЩАТА НА ФРАНЦИЯ 
 София – Париж – Руан – Хавър – Онфльор – Каен – Мон Сен Мишел – Сейнт Мало – Рен – 

Замъците по Лоара – Орлеан – Париж – Версай – Париж – Живерни – София 
СЪС САМОЛЕТ, НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  

8 ДНИ/ 7 НОЩУВКИ 

 

 

ДАТА ЦЕНА ДАТА ЦЕНА 

24.04.2020 1499 19.07.2020 1499 

24.05.2020 1499 16.08.2020 1499 

21.06.2020 1499 20.09.2020 1499 

                            *ЦЕНИТЕ СА НА ЧОВЕК В ЛЕВА  

 

ПРОГРАМА 
 

ПЪРВИ ДЕН  София – Париж – Руан~140 km 

Отпътуване в 13.50 ч. от Терминал 1 на летище София с полет на авиокомпания "Wizz Air" за Париж. 

Пристигане в 15.50 ч. на летище Бове. Отпътуване за Руан. Настаняване в района на Руан вечерта. Нощувка. 

ВТОРИ ДЕН  Руан – Хавър – Онфльор – Каен ~185 km 

Закуска. Пешеходна разходка в стария град на Руан: катедралният площад с катедралата "Св. Богородица" в 

готически стил – една от най-големите и величествени катедрали на Франция; Съдебната палата – шедьовър 

на готическото изкуство; площад "Вьо Марше" – мястото, където Жана д`Арк е била изгорена на кладата 

през 1431 г. Отпътуване за Хавър. Пешеходна разходка в центъра на града: булевард "Фош"; площадът на 

кметството; църквата "Сен Жозеф" – най-забележителният символ на Хавър и катедралата "Нотр Дам". 

Отпътуване за Онфльор – очарователно градче, построено първоначално с търговска цел, известно днес със  

своето старинно и изключително живописно пристанище, сгушено в южната част на устието на река Сена. 

Свободно време. Отпътуване за Каен. Пешеходна разходка в центъра на града: Замъкът на Каен, построен от 

Уилям Завоевателя; площад "Сен Пиер" с паметника на Жана д`Арк и църквата "Сент Етиен". Настаняване в 

района на Каен вечерта. Нощувка. 

ТРЕТИ ДЕН  Каен – Мон Сен Мишел – Сейнт Мало – Рен ~250 km 
Закуска. Посещение на Мон Сен Мишел – френско абатство, посветено на архангел Михаил, чиято 

величествена статуя е издигната на върха на църквата. Днес абатството е свято място за поклонение в 

християнския свят, редом с Йерусалим и Рим. Отпътуване за Сен Мало – великолепно разположен на 

някогашен остров, днес свързан със сушата посредством широкото устие на река Ранс. Със своите стари 

крепостни стени Сен Мало е съхранил атмосферата си на средновековен укрепен крайбрежен град. 

Пешеходна разходка в центъра на града. Настаняване в района на Сен Мало / Рен. Нощувка. 

 



 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН  Рен – Замъците по Лоара – Орлеан ~415 km 
Закуска. Отпътуване в 8.00 ч. за долината на река Лоара. Посещение на замъка „Шенонсо“ – един от най-

романтичните замъци, живописно стъпил на двата бряга на река Шер, построен в края на 15 в. Посещение на 

замъка „Амбоаз“ – внушителен замък на брега на река Лоара, където по време на метежите през 

Религиозните войни се криела Катерина Медичи. Възможност за посещение на средновековния замък „Кло 

Люсе“ – дом музей на Леонардо да Винчи, където великият италиански художник прекарва последните 

години от живота си. Настаняване в района на Орлеан. Нощувк 

ПЕТИ ДЕН  Орлеан – Париж ~140 km 
Закуска. Пешеходна разходка в Орлеан, наричан още "градът на Жана д'Арк" – тих и спокоен град, 

разположен в един голям завой на река Лоара: катедралата "Свети Кръст", разположена в сърцето на града, 

построена в готически стил; къщата на Жана д'Арк, в която тя прекарва десет дни през 1429 г., след като 

разгромява англичаните и вдига обсадата на Орлеан. Отел Гроло - най-красивата ренесансова сграда в града. 

Свободно време. Отпътуване за Париж. Панорамна обиколка с екскурзовод на български език: Парижката 

"Света Богородица" – едно от най-великолепните постижения на готическата архитектура; Латинският 

квартал и Сорбоната; Пантеонът, превърнат в мавзолей за "великите хора от епохата на Френската 

революция"; Домът на инвалидите; Люксембургската градина с Люксембургския дворец, където сега 

заседава Сенатът; площад "Конкорд", на който за пръв път е издигната гилотината; църквата "Сент Мари-

Мадлен", известна с името "Мадлената", построена в стил гръцки храм; Гранд Опера; площад "Вандом"; 

булевард "Шан-з-Елизе"; Триумфалната арка; площад "Трокадеро" и Айфеловата кула. Настаняване. 

Нощувка. 

ШЕСТИ ДЕН  Париж 
Закуска. Свободно време в Париж или туристическа програма по желание (необходимо е ползване на 

градски транспорт): 

1. Разходка с панорамно корабче по Сена около историческите острови Ла Сите, на който е основан Париж 

през 3 век пр. Хр., и Сен Луи – по-малкият от двата острова, създаващ почти провинциална атмосфера и 

спокойно място за разходка. 

2. Посещение с екскурзовод на български език на Лувъра – най-големият музей на изкуствата в Европа, 

чиято най-прочута творба без съмнение е "Мона Лиза" на Леонардо да Винчи.  

3. Посещение на Опера „Гарние“ с екскурзовод на български език - най-известната френска опера, както и 

най-красива от всички сгради във Франция. 

Нощувка. 

СЕДМИ ДЕН  Париж – Версай ~60 km 

Закуска. Свободно време в Париж – необходимо е ползване на градски транспорт или туристическа програма 

по желание: полудневна екскурзия до двореца "Версай" – дворецът на Краля Слънце Луи ХІV: Големите 

апартаменти и огледалната зала. Разходка в градините на замъка (при подходящи метеорологични условия). 

Нощувка. 

ОСМИ ДЕН Париж – Живерни – София ~150 km 

Закуска. Отпътуване за Живерни – малко нормандско градче, което придобива световна слава след като 

Клод Моне се установява там и създава най-големите си творби. Живерни е известно още и с прозвището си 

„земя на художници“. Клод Моне отива да живее в Живерни през 1883 г. Много хора на изкуството и най-

вече голям кръг от американски художници и поклонници на импресионизма се отправят към Живерни. Така 

постепенно се оформя нова тенденция в изкуството, а именно смесването на принципите на импресионизма  

с красотата на автентичните нормандски пейзажи. Възможност за посещение на музея на импресионизма 

или къщата на Клод Моне и градините. Трансфер до летище Бове. Отпътуване за България в 16.25 ч. с полет 

на авиокомпания "Wizz Air". Пристигане на Терминал 1 на летище София в 20.05 ч. 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 
 Самолетен билет и летищни такси София - Париж - София на авиокомпания "Wizz Аir" 

 Ръчен багаж до 10 кг с размери 40х30х20 см 

 Групов трансфер летище - хотел - летище 



 

 Транспорт с комфортен туристически автобус по описания маршрут 

 1 нощувка със закуска в хотел "Kyriad Rouen Centre" 3* (или подобен) в Руан 

 1 нощувка със закуска в хотел "Ibis Styles Caen Centre Paul Doumer" 3* (или подобен) в Каен 

 1 нощувка със закуска в хотел "Hotel du Louvre Saint Malo" 3* (или подобен) в Сен Мало 

 1 нощувка със закуска в хотел "Escale Oceania Orleans" 3* (или подобен) в Орлеан 

 3 нощувки със закуски в хотел "Ibis Porte d'Orleans" 3* (или подобен) в Париж 

 Панорамна обиколка на Париж с местен екскурзовод на български език 

 Пешеходни разходки в Руан, Хавър, Онфльор, Каен, Сен Мало, Орлеан и Живерни 

 Посещение на Мон Сен Мишел, замъка "Шенонсо", замъка "Амбоаз" и замъка "Кло Люсе" (входните 

такси се заплащат допълнително на място) 

 Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 10 000 EUR на 

застрахователна компания "Армеец" 

 Водач-екскурзовод от България 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

 Туристическа такса престой във Франция: между 3-4 EUR на турист на нощувка (заплаща се 

на място от туристите на рецепцията на хотела) 
 Чекиран багаж до 10 кг, 20 кг или 32 кг 

 Разходка с корабче по р. Сена 

 Посещение на Лувъра с местен екскурзовод 

 Посещение на двореца "Версай" с местен екскурзовод 

 Слушалки при посещението на Лувъра (3 EUR) и двореца Версай (3 EUR) 

 Градски транспорт в Париж (1,9 EUR - еднопосочен билет за метрото; 16,4 EUR - карнет от 10 

билета) 

 Бакшиши за екскурзовод и шофьор (1-2 EUR на турист на ден - заплаща се задължително на място) 

 Входни такси за градините на двореца "Версай" (9 EUR), за замъка Шийон (12.5 CHF, за деца - 6 

CHF), за Мон Сен Мишел (10 EUR), за замъка "Шенонсо" (14 EUR, за деца до 18 г. - 11 EUR), за 

замъка "Амбоаз" (11.5 EUR, за деца до 18 г. - 7.7 EUR), замъка "Кло Люсе" (15.5 EUR, за деца до 18 г. 

- 11 EUR) 

 Входни такси и билети за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание 

 Разходи от личен характер 

 Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази застраховка!) 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ 

Чекиран багаж до 10 кг (в двете посоки) на турист 50 лева 

Чекиран багаж до 20 кг (в двете посоки) на турист 158 лева 

Чекиран багаж до 32 кг (в двете посоки) на турист 162 лева 

Разходка с корабче по р. Сена на турист при минимум 20 туристи 30 лева 

Посещение на двореца "Версай" с местен екскурзовод на български език (с 

включена такса резервация, входна такса за двореца /без градините/ и 

транспорт) на турист при минимум 20 туристи. Максималният брой туристи 

по тази услуга е 30. Моля, резервирайте услугата своевременно! 

от 3 до 25 г. 99 лева 

от 26 г. 129 лева 

Транспорт до "Версай" (без посещение на двореца) - заявява се само ако 

групата за посещение на "Версай" е запълнена 
99 лева 

Посещение на Лувъра с местен екскурзовод на български език (с включена 

такса резервация и входна такса) на турист при минимум 20 туристи. 

Максималният брой туристи по тази услуга е 24. Моля, резервирайте 

услугата своевременно! 

89 лева 

Посещение на Опера "Гарние" с местен екскурзовод на български език (с 

включена такса резервация и входна такса) на турист при минимум 20 

туристи. Максималният брой туристи по тази услуга е 30. Моля, 

резервирайте услугата своевременно! 

55 лева 

Пълноцветен пътеводител за Париж на български език на National 

Georgraphic (270 стр.) 
19.90 лева 



 

 

 

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 

Traveller BeOnTime - компенсация под формата на ваучер за пътуване в 

размер на 200 лв. при закъснение с повече от час на полета на връщане 

(заявява се до 7 дни преди датата на заминаване). За допълнителна 

информация – в офиса на агенцията. 

20 лева 

Специална услуга: Нощувка в хотел "Хемус" *** след пристигане (цена на 

турист при настаняване в двойна стая) 
35 лева 

Специална услуга: Нощувка в хотел "Хемус" *** след пристигане (цена на 

турист при настаняване в единична стая) 
50 лева 

Wizz Priority Boarding (в двете посоки) на турист - подлежи на 

препотвърждение от страна на авиокомпанията 
50 лева 

Билет за посещение на кабаре "Мулен Руж" (начало 21.00 ч. - петък). Цената 

включва билет за спектакъла и половин бутилка шампанско. Има изисквания 

към облеклото. Посещението и придвижването са индивидуални. 
274 лева 

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

Възможна е промяна в полетното разписание от страна на авиокомпанията. 

За да се реализират допълнителните услуги и мероприятия по програмата, е необходимо да ги заявите още 

при сключването на договора за организирано пътуване, тъй като осъществяването им е свързано с 

предварителни резервации. 

За да посетите Лувъра и Версай с местен екскурзовод, е необходимо да заявите тези услуги при сключване 

на договора за организирано пътуване, тъй като осъществяването им е свързано с предварителна резервация 

и има ограничение в максималния брой туристи в група. 

Туристическата програма се осъществява на български език. 

Часово време: България 12 ч. Франция 11 ч. 

Traveller BeFlex - 10% от основната цена на пътуването: възможност за смяна на датата на пътуване по 

същата програма или отмяна на пътуването без неустойка (сумата се възстановява под формата на ваучер за 

пътуване) до 35 дни от първоначално избраната дата. Заявява се САМО по време на резервация. За 

допълнителна информация - в офиса на агенцията. 

Traveller MultiFlex - 20% от основната цена на пътуването: възможност за смяна на програмата или отмяна 

на пътуването без неустойка (сумата се възстановява под формата на ваучер за пътуване) до 35 дни от 

първоначално избраната дата. Заявява се САМО по време на резервация. За допълнителна информация - в 

офиса на агенцията. 

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

Екскурзията се провежда при минимум 30 записани туристи. 

МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ 

Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ 

Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт или лична карта 

минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. 


