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КОЛЕДА В СЛЪНЧЕВА ВАЛЕНСИЯ 
 
 

6 дни / 5 нощувки  
  23 декември 2020 – 28 декември 2020 

 

    
 

Валенсия е град, който ще Ви очарова! Пъстър и красив той  ще Ви плени със своите 
романтични улички, великолепни плажове, прекрасен средиземноморски климат, 
исторически забележителности и многобройни кулинарни изкушения от местната 
кухня! И независимо какво търсите, градът със сигурност ще ви предложи повече от 
колкото очаквате... 

Профи Травъл Център Ви предлага да изживеете една вълнуваща Коледа и да се 
заредите с празничното настроение, което този град носи! 
 

Отстъпка от 100 лв при записване до 30.09.2020! 
 

Предимства на програмата:     
 

 

� Прекрасен топъл климат - тук слънцето радва с над 300 слънчеви дни в годината! 
�  Настаняване в 5* комплекс, разположен на брега на Средиземно море! 
� Възможност да посетите едно от най-възхитителните човешки творения – Градът на 

изкуствата и науките! 
� Възможност за посещение на най-големия Биопарк в Европа, където ще можете да се 

запознаете с дивия свят на Африка! 
� Възможност да се докоснете до една от най-мистериозните реликви на християнството – 

Свещеният Граал – чашата, от която се предполага, че Исус Христос е пил по време на 
Тайната вечеря, се съхранява в Катедралата на Валенсия! 
 

П Р О Г Р А М А 
 

Ден 1, 23.12.2020, сряда/ София – Валенсия  

Отпътуване от летище София за Валенсия с директен полет на Wizzair в 19:00. 
Кацане в 21:20. Трансфер и настаняване в хотел Las Arenas Balneario Resort 5*. 
Нощувка. 

Ден 2, 24.12.2020, четвъртък/ Валенсия            
Закуска. Свободно време за пешеходна разходка из историческия център на града, 

където ще можете да се насладите на красиви средновековни улички, готически замък 
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и барокови площади, приятно съчетани с модерни магазини и кафенета. Сред 
забележителностите са кулите Серано, които се считат за най-големите готически 
врати в цяла Европа и са построени в края на 14 век като част от укреплението на 
града. Те временно са помещавали затворнически килии и са служeли като 
триумфална арка на много празнични и тържествени случаи; Палао Генералидад 

Валенсиана - сграда строена между XV и XVII век с 
уникална красота и съчетание на множество 
архитектурни стилове, днес тук се намира седалището на 
Правителството; площад Пласа де ла Вирхен - площада 
на Девата - един от най-красивите във Валенсия още от 
римско време. В центъра на площада има изящен фонтан, 
изобразяващ Нептун, заобиколен от осем жени. Създаден 
от местния скулптор Силвестър Едета, фонтанът 
символизира река Турия и нейните осем напоителни 
канала; Базиликата; Катедралата - сграда в готически 
стил, въпреки че е запазила много елементи от различни 

периоди. Строена е не от крал, а от аристокрацията на града. Във вътрешността на 
храма се пазят ред ценни религиозни съкровища като най-голямото от които е 
"Свещеният Граал"- чашата, от която се предполага, че е пил Исус по време на Тайната 
вечеря. Днес всеки има възможност да се докосне до тази мистериозна светиня на 
църковния свят, която се пази от бронирано стъкло; площад Пласа де ла Рейна - 
площада на Кралицата; църквата Санта Каталина от XIV век, отличаваща се със 
своята внушителна камбанария - забележителна каменна изработка, която я прави 
една от най-атрактивните църкви в града. Във вътрешността на Санта Каталина може 
да се види интригуващия оригинален готически интериор; площад Пласа Редонда; 
Централният пазар (търговски център), намиращ 
се в старинна, модернистично реновирана сграда, 
където се продава всичко – от пресни плодове и 
зеленчуци до сувенири и изящни местни предмети 
на изкуството; Копринената борса – един от 
основните исторически паметници на Валенсия, 
включена в списъка на ЮНЕСКО като един от най-
важните и добре съхранени примери на 
готическата градска архитектура. Строителството й 
започва по времето, когато градът е бил главен 
икомически център на Европа. Коприненана борса е замислена като храм на 
търговията  и поради това във всеки един от елементите й е вложена символика. Тя се 
разглежда като образ на Рая – колоните й представляват дървета, а обрисуваният таван 
играе ролята на небесата; площад Пласа де Аюнтамиенто; паркът „Градините 

Турия“ - той е с дължина 9 км и е един от най-големите градски паркове в цяла 
Испания. Интересен факт е, че е изграден върху пресушената част на река Турия, 
която преди повече от половин век прелива и води до сериозно наводнение. Това става 
причината цялото ѝ  корито да бъде преместено, а на мястото му е изграден парка. 

Още една от отличителните черти на Валенсия е дългата и оживена крайбрежна 
алея с многобройни ресторанти и кафенета, където може да опитате някои от местните 
специалитети. Паелята е може би най-известното ястие в Испания и за първи път е 
създадено точно тук. Всичко, откоето се приготвя, е местно производстсво - от ориза, 
отглеждан в обширни полета северно и южно от града, до шафрана, с който се 
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овкусява ястието. Може да изберете традиционния вариант с месо или да опитате 
версията с морски дарове. 

Нощувка. 

Ден 3, 25.12.2020, петък/ Валенсия       

Закуска. 

През периода на коледните празници Валенсия е изпълнена с музика, светлини и 
аромат на печени кестени.  

Коледната украса, традиционната ледена пързалка, малките работилнички и 
куклените спектакли допълват празничната атмосфера на града.  

Характерни за Валенсия са и множеството коледни базари, като най-типичният от 
тях се намира на уличките около Централния пазар и на него можете да закупите 
всякакви коледни артикули. Ако търсите ръчно изработени подаръци се спрете на 
панаира на занаятите, който традиционно е разположен на площад Плаза де ла Рейна. 

Насладете се и местните коледни изкушения като чурос с течен шоколад, тиквени 
бунюелос, турон /сладко тесто с печени ядки/ и много други. 

Във Валенсия има много коледни традиции, 
като една от най-важните е пресъздаването на 
сцени от Рождество Христово. Красиви ръчно 
изработени фигурки на Йосиф и Светата Дева с 
младенеца, пастирите и ангелът могат да бъдат 
видяни из целия град. Изработени са в различна 
цветове, стилове и големина. Най-известната от 
тях е построена в реални размери и се намира на 
площад Плаза де ла Рейна. 

Друга традиция, която се провежда в полунощ във всички църкви на града, е 
среднощната литургия „Миса дел Гало”, наречена така, защото се казва, че петелът 
(„гало”) бил първото създание, станало свидетел на раждането на Христос и го 
известил на света.  

По желание празнична коледна вечеря в хотела. Нощувка.                 

         

Ден 4, 26.12.2020, събота/ Валенсия       

Закуска. Свободно време. Възможност да посветите деня си на спиращия дъха -  
Град на изкуствата и науките. Разположен на площ от 350 000 кв.м., комплексът от 
футуристични постройки с уникална архитектура е без съмнение един от най-

впечатляващите проекти в Европа. Една от най-
интригуващите актракции там е  Океанариумът - 
оеанографския парк заемащ площ от 110 000 кв. м и 
побиращ 42 милиона литра вода. Минавайки през 
подводен тунел от стъкло ще имате възможност да 
видите почти 500 различни вида екзотични 
обитатели на подводния свят. Сградите и животните 
в тях са разделени тематично според региона, който 
представят: Средиземно море, Червено море, 

Тропически зони, блата и мочурища, Арктика, Антарктида. Част от морските 
представители, които ще срещене, са акули, скатове, моржове, тюлени, пингвини, 
морски лъвове, костенурки, риби-триони, морски звезди и много други. Има и 
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множество атракции като представление с делфини и подводен ресторант. Останалите 
сгради са: Домът на изкуството и операта – тук се помещава операта на Валенсия. 
Огромната конструкция на сградата представлява  модерна скулптура - дом на 
множество  събития, които насърчават страстта към танците, театъра и класическата 
музика. Покривът има формата на перо, придаващо изисканост и стил на сградата; 
Агората – грандиозно многофункционално  съоръжение, на което се провеждат 
различни събития и спортни дейности; Планетариумът – сградата е проектирана да 
прилича на човешко око, символизиращо наблюдението на света, който посетителите 
откриват чрез изненадващи аудиовизуални прожекции. В сградата се помещава и  
Imax кино с екран над 900 кв.м; Ботаническата градина – представлява пешеходна 
алея, около която са засадени различни растителни видове, характерни за района на 
Валенсия – лавандула, орлови нокти, палмови дървета и др.; Музеят на науките„ 
Принц Фелипе” -  една от най-посещаваните забележителности във Валенсия. 
Сградата е с форма наподобяваща скелет на кит. Съставена е от 3 етажа с 
интерактивни научни експонати за електричество, физика, механика, минерали, 
човешкото тяло, генетика, биология и всички природни науки. 

 

Ден 5, 27.12.2020, неделя/ Валенсия 
Закуска. В този ден Ви предлагаме да посетите Биопарк Валенсия, разположен в 

парк Parque de Cabecera (Cabecera Park). Биопаркът 
не прилича на обикновен зоопарк, защото може да 
видите животните да се разхождат свободно в среда, 
която максимално пресъздава природата. Тук 
бариерите са практически невидими. Животните не 
са заключени в клетки, а са отделени от хората 
единствено от растителност, скали и водоеми. Целта 
е да се даде възможност на посетителите да се 
запознаят с африканския континент и да научат 

важността от опазването на естествената среда. 
Биопарк Валенсия е разделен на три основни области, които представляват 

географски зони, откъдето са подбрани животните: Савана, Мадагаскар и 
Екваториална Африка. 

 В сухата Савана можете да намерите носорози, 
зебри, щрауси и хиени, а във влажните зони живеят 
жирафи, антилопи, газели, меркати и лъвове. 
Перфектно пресъздадената гора от баобаб е дом на 
дузина слонове, една от най-големите групи от 
вида в Испания. 

В областта Мадагаскар ще имате възможност да 
видите отблизо лемурите, които често се спускат по 
клоните на дърветата, за да ви поздравят. 
Пресъздадената пещерата Китум е дом на хипопотами и крокодили. В горите на 
„Екваториална Африка“ посетителите ще срещнат питони, видри, леопарди и горили. 
Реките на Биопарка са пълни с риба. 

Има и амфитеатър с капацитет от 1000 души, предлагащ изложби на птици и 
морски бозайници. Семейната зона за отдих се гордее със закрит ресторант, с голяма 
открита тераса с изглед към „африканската савана“.  Нощувка.  
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Ден 6, 28.12.2020, понеделник/ Валенсия - София 

Закуска. Хотел Las Arenas Balneario Resort 5* се радва на превъзходно 
местоположение в крайбрежната зона на Валенсия и 
директен достъп до плаж Лас Аренас. Спа центърът 
на хотела предлага истинско удоволствие за 
сетивата. В уелнес зоната са включени: шотландски 
душ, сауна, басейн, парна баня, ледена чешма, 
арома душ, външно и вътрешно джакузи. Предлагат 
се и кабини с ароматерапия, хромотерапия, 
музикотерапия, процедури за лице и тяло, масажи. 
Хотелът разполага и с 2 сезонни открити басейна. 

Всички стаи се отличават с елегантен интериор в неутрални тонове. Удобствата 
включват безплатен достъп до Wi-Fi и 32-инчови плоскоекранни телевизори. В близост 
има 2 станции на метрото и много автобусни спирки. 

Освобождаване на стаите на обяд. Багажът може да бъде оставен  в помещението за 
съхранение на багаж в хотела.  

Свободно време за последни впечатления от пъстрата и красива Валенсия.  

Трансфер до летището за директен полет на Wizzair до България в 21:55. Кацане в 
София в 01:55. Край на програмата. 

 

 

       
 
 

Пакетната цена включва: 

• Самолетен билет: София – Валенсия – София с авиокомпания Wizz Air; 
• Летищни такси; 
• Чекиран багаж до 20 кг. 
• Един брой ръчен багаж с размери 40x30x20 см; 
• Трансфер летище – хотел – летище 
• 5 нощувки със закуски в хотел Las Arenas Balneario Resort 5* във Валенсия:  
• Застраховка „Защита при пътуване в чужбина” със застрахователна сума 10 000 
евро и покрити основни рискове.  
 
Пакетната цена не включва: 

• Входни такси за посещаваните обекти /заплащат се на място/: 
- Планетариум - 8 евро за възрастен; 
- Музей на науките - 8 евро за възрастен; 
- Океанариум - 31.30 евро за възрастен; 
- Комбиниран билет и за трите - 38.60 евро за възрастен /валиден 2 дни/; 
- Планетариум и Музей на науките - 12 евро за възрастен; 
- Планетариум  и Океанариум - 32.80 евро за възрастен; 
- Музей на науките и Океанариум - 32.80 евро за възрастен;  
- Билет за Биопарка - 24 евро за възрастен. 

ЦЕНА 
Стандартен 

пакет: 

ПРОМО пакет при 
записване до 

30.09.2020 

Пакетна цена на човек в двойна стая   1 730лв  1 630лв 
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• Коледна вечеря, по желание (очаквайте скоро информация за цената и менюто); 
• Допълнителни покрития (по желание) по застраховка „Защита при пътуване 

в чужбина“ – пакет Класик с покритие 50 000 евро и пакет Премиум с 
покритие 100 000 евро: 

- Пакет Класик за лица до 65 год – 21 лв  
- Пакет Класик за лица над 66 год – 42 лв  
- Пакет Премиум за лица до 65 год – 42 лв  
- Пакет Премиум за лица над 66 год – 84 лв 

        Пакет “Премиум” – всеобхватна защита по време на Вашата почивка – освен 
включеното в пакет “Класик” покрити са и следните рискове: 
     - Прекъсване на пътуването, както и отделно връщане до родината поради 
заболяване или подозрения за COVID-19, при условие че това е в съответствие с 
инструкциите и разпоредбите на местните власти. 
    - В случай на заболяване на съпруг/а или близък роднина у дома, който има 
животозастрашаващо състояние поради COVID-19, застрахователят ще съдейства за 
връщането до родината и ще възстанови разходите за пътуването.  
Това включва такси за презаверяване и разходи за неизползвани туристически услуги.  
    - Застраховката също покрива разходите за закъсняло пристигане в чужбина или 
отделно връщане в родината, ако на пътуващия е отказан бординг поради съмнение за 
COVID-19. 

• Застраховка „Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по 
неотложни, независещи от клиента причини /включително COVID-19/ . 

Тази допълнителна застраховка е по желание и може да се сключи до 40 дни преди 
отпътуване, като застраховката започва да важи 10 дни след датата на сключването. 
Цената към момента на публикуване на програмата е 102 лв на човек. Препоръчваме 
на всички да си направят тази допълнителна застраховка! 
Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина 
поради съмнение за заболяване и следователно трябва да отмени планирано пътуване, 
застраховката покрива възстановяването на разходите за анулиране на пътуването. 
Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за 
причина за анулиране на пътуването, при условие че лицето има животозастрашаващо 
състояние поради COVID-19 и се нуждае от интензивни грижи в болница. 
 
Други причини за отмяна на пътуването, покрити от застраховката: 
Включват медицински и немедицински причини, съкращаване от работа и др. 
описани в Общите условия по застраховката. 
 
Важни уточнения: 
  - Издадени предупреждения за пътуване, страх за предприемане на пътуване или 
груба небрежност остават като изключени събития. 
  - Пандемия и епидемия продължават да съществуват като изключения в Общите 
условия. Например ако пътуването бъде отменено от туроператора заради COVID-19, 
това събитие е изключен риск по застрахователното покритие. 
 
 Важно: 

• Посочената пакетна цена не е обвързана с набирането на минимален брой 
туристи! 
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• Необходими документи за записване: копие от валиден документ за самоличност 
(лична карта или международен паспорт) и внасяне на депозит от 500 лв на 
човек;   

• Доплащането се извършва до: 01.12.2020; 
• Плащането става в брой, с кредитна карта или по банков път: "ПРОФИ ТРАВЪЛ 

ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК, IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40, BIC: 
RZBBBGSF;  

• Летищните такси се определят в момента на издаване на самолетните билети  
поради честата им променливост; 

• До 2 седмици преди заминаване туроператорът ще информира туристите за 
евентуални изисквания, процедури и препоръки касаещи влизането и престоя в 
Испания. 

 
Профи Травъл Център ЕООД не носи отговорност при смяна на часовете на полетите от страна на 

превозвача, както и при анулиране на полети. 
За допълнителните мероприятия, като отделна част, невлизаща в Общата пакетна цена, Профи 

Травъл Център не носи отговорност. Те се провеждат изцяло по желание и на собствена отговорност от 
страна на записалите се клиенти.  

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. 


