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АТИНА и почивка в ПЕЛОПОНЕС
Акропола – Коринтския канал – древна Микена
Вълнуваща среща с историята на Античния свят
23 – 29 октомври 2020
7 дни / 6 нощувки
Отстъпка 200 лв за ранно записване до 25 септември 2020 !








Топ сезон за посещение на Атина и Пелопонес !
Престижен морски курорт 5* в най-южната част на континентална Европа !
Включени входни такси за посещение на Акропола в Атина и древна Микена в Пелопонес !
Включени 4 вечери по време на почивката в Пелопонес !
Удобни полети до Атина и настаняване в хотел 4* под Акропола !
Група с водач на български език !
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Видях лицето на Агамемнон !!
Това се случва на 6 декември 1876 г, когато немският авантюрист и любител археолог Хайнрих
Шлиман открива първата от петте пълни със съкровища гробници на мястото, познато днес
като „Гробищен кръг А“ в Микена - Пелопонес.
Най-великолепната находка била златната маска, която Шлиман открил в Гробница V и за
която бил убеден, че е смъртната маска на Агамемнон.
Според гръцкия епически поет Омир, писал през VIII в пр.н.е., Агамемнон бил цар на Ахея
(идентифицирана като Микена) и водач на елинските войски срещу Троя.
Шлиман веднага възторжено телеграфирал на гръцкия крал: „Видях лицето на Агамемнон“.
Бъдете и Вие част от тази вълнуваща среща с историята на Античния свят !!!

ПРОГРАМА
Ден 1 / 23.10. 2020, петък / София - Атина
Излитане от летище София в 21:00 за Атина с полет на Aegean Airlines. Кацане в
Атина в 22:15. Трансфер и настаняване в района на Акропола в хотел Herodion 4*.
Ден 2 / 24.10. 2020, събота / Атина
Закуска. Туристическа програма в сърцето на гръцката столица с местен
екскурзовод. Панорамна обиколка с автобус с фото-паузи и пешеходна разходка
Посещения на древната цитадела Акропол с прекрасна панорама към Атина и
Сароническия залив. Свободно време за обяд в някой от многобройните таверни в района
на хотела. Следобед - свободно време и по-желание посещения на музея на Акропола (в

подножието на Акропола и в непосредствена близост до хотела) или посещение на музея
Бенаки - един от най-старите частни музеи с богати колекции от различни исторически
епохи (пешеходно разстояние от хотела). Нощувка.
Ден 3 / 25.10. 2020, неделя / Атина - Коринт - южен Пелопонес Закуска, Вечеря
Закуска и отпътуване за Пелопонес (300 км).
По пътя фото-пауза при Коринтския канал и продължение за най-южните части на
континентална Европа и настаняване по избор:
Grecotel Filoxenia 4*, в курортната част на градчето Каламата, на брега на Месинския
залив, потънал в тропическа зеленина и средиземноморско спокойствие. На Ваше
разположение са собствен плаж, 3 басейна, 3 бара, тенис корт, СПА комплекс и отлична
кухня в ресторанта на хотела. Всяка стая разполага с балкон или тераса, Wifi-Интернет,
климатик, хладилник, сешоар и сателитна телевизия.
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Westin Resort Costa Navarino 5*, в престижната част на пелопонеската Ривиера – Коста
Наварино. Разположен на брега на Йонийско море, с обширна плажна ивица. Дизайнът
на комплекса е в духа на античните пелопонески дворци потънали в маслинови дръвчета,
палми и цветя. На Ваше разположение са СПА център с хидротерапия, голф игрище,
множество басейни и собствен плаж. Всички стаи са оборудвани с модерни мебели,
балкон с изглед към маслиновите горички, градините на комплекса или към морето.
Очакват Ви традиционен гръцки ресторант, два рибни ресторанта (в комплекса и на
плажа), американски сандвич-бар и новата концепция за гръцка таверна кафе-хаус с
традиционни мезета и салати за узо, леки ястия, сирена и местни сладкиши. Няколко
коктейл-бара посрещат до късно вечерта гостите на хотела в района на Агората на
комплекса.
Вечеря и нощувка в избрания от Вас хотел.
Ден 4/5 26/27.10. 2020, понеделник/вторник / Южен Пелопонес Закуска, Вечеря
Закуска и свободен ден за Вашата пълноценна почивка. Вечеря в хотела. Нощувка.
Ден 6 / 28.10. 2020, сряда / южен Пелопонес – древна Олимпия Закуска, Вечеря
Закуска. По-желание и с предварителна резервация – екскурзия до древна
Олимпия (130 км) с посещение на археологическия парк и музея.
Вечеря в хотела. Нощувка.
Ден 7 / 29.10. 2020, четвъртък / южен Пелопонес – Микена – Атина - София
Закуска. Свободно време и отпътуване за древна Микена – в североизточната част на
Пелопонес с посещение на археологическия парк и музея (включени в цената).
Отпътуване за летище Атина за полет до София в 19:05 с Aegean Airlines.
Кацане в София в 20:20. Край на програмата.

Grecotel Filoxenia 4*
Основен пакет на човек в двойна стая
при записани 18 туристи
Летищни такси*
ОБЩА ЦЕНА НА ПЪТУВАНЕТО:

Westin Resort Costa Navarino 5*
Основен пакет на човек в двойна стая
при записани 18 туристи
Летищни такси*
ОБЩА ЦЕНА НА ПЪТУВАНЕТО:

Стандартна
цена

Промо цена
до 25.09.2020

2 345 лв
110 лв
2 455 лв
Стандартна
цена

2 145 лв
110 лв
2 255 лв
Промо цена
до 25.09.2020

3 120 лв
110 лв
3 230 лв

2 920 лв
110 лв
3 030 лв

Общата цена на пътуването включва:
 Самолетни билети София – Атина – София с Aegean Airlines с включени летищни такси;
 2 нощувки със закуски в Атина в хотел Herodion 4*
 4 нощувки в Пелопонес в Grecotel Filoxenia 4* или в Westin Resort Costa Navarino 4*
 4 закуски и 4 вечери в Пелопонес;
 Трансфери летище-хотел в Атина;
 Трансфери Атина – Пелопонес - Атина с луксозен туристически автобус;
 Панорамна обиколка на Атина с местен екскурзовод;
 Посещение на Акропола в Атина и Микена в Пелопонес с включени входни такси;
 Водач на Профи Травъл Център;
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 Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” на ЗАД „Армеец” за лица до 70 г. за
застрахователна сума 10 000 евро и покрити основни рискове;
 Подробна туристическа информация за Атина и Пелопонес;
* Летищните такси към момента на изготвяне на офертата (01.07.2020) са в размер на 110
лв и се фиксират към датата на доплащане – 30.09.2020 г.
Общата цена на пътуването не включва:
 Доплащане за единична стая – при запитване;
 Отстъпка за трети човек в стая – при запитване;
 Застраховка “Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по независещи от клиента
причини – по желание и само към момента на подписване на договора;
 Такса обслужване местни екскурзоводи и шофьори - 15 лв на човек, която се заплаща при
финалното доплащане;
 Допълнителната екскурзия до древна Олимпия;
 Напитки по време на хранене и лични разходи.
Важно:
 Цената на екскурзията е валидна при група от минимум 18 туристи.
 Краен срок за гарантиране на групата: 25.09. 2020 г. Дата за доплащане: 30.09. 2020 г.
 Необходими документи за записване: данни от валидна лична карта, подписан договор с
ПРОФИ ТРАВЪЛ и внесен депозит от 1000 лв на човек;
 Плащането става в брой, с кредитна карта в офисите на фирмата или по банков път:
"ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК,
IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40
BIC: RZBBBGSF
 За посещение на Гърция няма визи и задължителни ваксини. Повече информация
за пътуване до Гърция и политиката на страната спрямо COVID 19 ще откриете на
страницата на МВнР www.mfa.bg/bg/embassyinfo/greece
 При въвеждане на допълнителни държавни такси те подлежат на допълнително
заплащане.
Профи Травъл не носи отговорност при анулиране или смяна на часовете на полетите от страна на превозвача.
Профи Травъл ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при
ЗАД «Лев Инс» с адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III, 136 B.
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