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КРАСИВАТА ДАЛМАЦИЯ НА ХЪРВАТСКА –
ОСТРОВИ И ДВОРЦИ
7 дни/ 6 нощувки
Дати: 19 септември – 25 септември 2021

ОТСТЪПКА ПРИ ЗАПИСВАНЕ ДО 16.08.2021!

ПРЕДИМСТВА НА НАШАТА ПРОГРАМА:

✓Удобно разписание с Австрийски авиолинии !
✓ Най-подходящият сезон за обиколен тур!
✓ Специално подбрани 4*/5* бутикови хотели!
✓ Малка група до 12 туристи!
✓ 4 обекта на ЮНЕСКО + 2 острова!
✓ Професионализъм и качество –над 20 години опит с групи до 6-те континента!
Една перфектна комбинация от 4 обекта на ЮНЕСКО с два от най-посещаваните
острова на далматинското крайбрежие на Хърватска. Сплит с Диоклециановия дворец,
Стария Град на очарователния Трогир със своята прекрасна комбинация от римска и
ренесансова архитектура и разбира се Дубровник с неговата неостаряваща средновековна
хармония са едни от най-ярките примери защо създаденото от нашата цивилизация през
вековете трябва да се съхранява и предава на следващите поколения.
С лозя, маслинови горички и малки селца, прекрасни заливчета и плажове, остров
Корчула се простира на 47 км покрай бреговете на Хърватия, а Старият Град е истинско
великолепие от мраморни улици, внушителни кули и Цитадела, потънали в история.
Известен като най-слънчевото място в Европа, Хвар е най-посещаваният през летния
сезон остров в хърватска Далмация и славата му се дължи не само на релаксиращата
комбинация от комфортни хотели, вкусна храна и водни спортове, а и на възможността да се
разходиш из главния град на острова със същото име, известен с огромния си площад,
заобиколен от елегантни барокови дворци, с красива променада край морето и с намиращия се
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наблизо напълно запазен Стари Град/ЮНЕСКО/.

ПРОГРАМА
Ден 1 /19. 09.2021,неделя/ София – Сплит
Излитане от летище София в 07:25 с Австрийски авиолинии през Виена за
Сплит. Кацане в Хърватска в 14:25 и трансфер до хотел President 4*, разположен
централно. Настаняване и начало на пешеходна разходка из Стария Град на Сплит с
екскурзовод. През 4-ти век, римският император Диоклециан решава да построи тук
своя резиденция за почивка, в която да не му липсва нищо и може би затова
Диоклециановият дворец е по-скоро малък град с очарователни площадчета и
заобиколен от високи стени, отколкото една единствена сграда. През вековете, той се
запазва като естествен културен и политически център независимо какъв флаг се е
развявал над него – на Хърватските Князе, на Венецианците, на Австрийците или на
Италианците. Освен с прекрасните си запазени сгради, Старият Град е известен и с
елегантните си бутици, барове и кафенета, което го прави любимо място за разходка.
Нощувка.
Ден 2 / 20.09.2021, понеделник/Сплит – Хвар
Cлед закуска отпътуване за пристанището
на Сплит и продължение за остров Хвар с
ферибот. Този остров е модната столица на
хърватска Далмация – тук се случват найатрактивните летни събития през сезона и
разбираемо е най-посещаван. Започваме с
пешеходна разходка из Стария град на Хвар,
известен с огромния си средновековен площад,
който започва от Катедралата и стига до
пристанището и е притегателния център на
целия остров със своите безброй кафенета и ресторантчета. Красиви сгради във
венециански стил се издигат около него, заедно с катедралата Св.Стефан и
Францисканския манастир. Само на 10 минути път от столицата на острова е
включеният в списъка на ЮНЕСКО Stari Grad, който в много отношения е пълен
антипод на нея – малки тихи улички с бугенвилии
на ъгъла, миризма на лавандула от полето край
него, което също е включено в списъка на
световното наследство на човечеството заради
перфектно запазената и до днес древногръцка
парцелна система за обработване на земята.
Настаняване в един от най-реномираните хотели
на острова - Amphora Hvar Grand Beach Resort 4*,
разположен на уютен залив с прекрасна
панорамна гледка. Вечеря в хотела и нощувка
Ден 3 / 21.09.2021, вторник/ Хвар - Дубровник
Cлед закуска, отпътуване с ферибот до Drvenik и продължение за Дубровник –
перлата в короната на забележителностите на Хърватска. По пътя спирка в малкото
градче Стон, известно както с внушителните си средновековни стени, най-големите
след Китайската стена / 5 км дължина със 40 бойни кули и 5 крепости/, така и с
вкусните си стриди. Обяд в местен ресторант и отпътуване за Дубровник. Настаняване
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в късния следобед в луксозния бутиков Hotel More
5* известен със своя подземен бар, разположен в
естествена пещера на три нива.
Ден 4 / 22.09.2021, сряда/ Дубровник
След закуска, пешеходна разходка из Стария
Град на Дубровник /ЮНЕСКО/. Тръгвайки от
Фонтана на Онуфрий до Старото пристанище ключът за бляскавата средновековна слава на града,
ще посетим грандиозната францисканска църква
St.Saviour’s, Катедралата, Колоната на Орландо, дворците Sponza Palace и Rector’s
Palace, ще видим лози давали вино на повече от 100 години, ще чуем интересните
истории около Голямата Карантина срещу чумата. Свободен следобед за почивка или
самостоятелна разходка из красивия Дубровник. Нощувка.
Ден 5 /23.09.2021, четвъртък/Дубровник – Корчула
Закуска и отпътуване за остров Корчула –
предполагаемото родно място на големия
пътешественик Марко Поло. След кратък
трансфер с ферибот, стъпваме на острова, който
ни пленява както с богатата си средновековна
история, така и с перфектните си условия за
лятна морска почивка. Старият Град на Корчула е
наистина забележителен с внушителната си
крепост Revelin, заобиколена от дебели стени
датиращи от 15 в. и Катедралата Св. Марко – един
от най-красивите примери за далматинска архитектура. Тук е и къщата–музей на
Марко Поло – най-известният син на Корчула. Настаняване в hotel Liburna 4*,
живописно разположен на морския бряг. Вечеря в хотела и нощувка.
Ден 6 / 24.09.2021, петък/ Корчула – Трогир - Сплит
Закуска и заминаване с автобус и ферибот за Стария Град на Трогир /
ЮНЕСКО/ за пешеходна обиколка с екскурзовод. Катедралата Св. Лов, известна още
като Св.Лорънс се смята за едно от най-красивите архитектурни творения в Хърватска,
а дворецът на фамилия Чипико от 15 век във венециански стил и до днес разказва
своята история чрез уникалните си външни
елементи. Впечатляващият замък Kamerlengo
също от 15 в. , построен от венецианците за
техния губернатор е красиво място за разходка с
панорамни гледки към морето. Обиколката
завършва
с
едни
от
най-известните
забележителности на Трогир - Часовниковата
кула и градската Лоджия на централния
площад. Отпътуване за Сплит и настаняване в
хотел President 4*за последна вечер в Хърватска.
Нощувка.
Ден 7 /25.09.2021, събота/ Сплит - София
Закуска и трансфер до летище за отпътуване с полет на Австрийски авиолинии в
12:30 през Виена за България. Кацане на летище София в 17:50. Край на програмата.
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Стандартен пакет
Цена:
Обща цена на пътуването на човек в
двойна стая при група от 12-14
туристи

3 130 лв

Обща цена на пътуването на човек в
двойна стая при група от 15-17
туристи

2 930 лв

ПРОМО ПАКЕТ
при записване до
16.08.2021!

2 970 лв

2 770 лв

Общата цена включва:
• 2 нощувки със закуски в хотел President 4* в Сплит;
• 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел Amphora Hvar Grand Beach Resort 4* на о-в
Хвар;
• 2 нощувки със закуски в хотел More 5* в Дубровник;
• 1 нощувка със закуска и вечеря в хотел Liburna 4* на о-в Корчула;
• 1 обяд в градчето Стон;
• Всички трансфери по програмата с климатизиран туристически автобус съобразен
с броя на групата;
• Всички фериботни билети;
• Всички входни такси за посещаваните обекти;
• Местно екскурзоводско обслужване;
• Водач от ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР;
• Застраховка „Защита при пътуване в чужбина” ” на „Allianz Travel” (част от Allianz
Group) за застрахователна сума 10 000 евро и покрити основни рискове/вкл.
COVID-19/
Общата цена не включва:
• Самолетни билети София – Виена – Сплит – Виена – София с включени летищни
такси с Австрийски авиолинии- договорена групова цена 615 лв на човек до
16.08.2021. За записалите се след тази дата може да се наложи доплащане за
самолетните билети.
Полетно разписание с Aвстрийски aвиолинии (към юли 2021)
19.09.2021 София – Виена
07:25 - 08:05
19.09.2021 Виена– Сплит
13:10 - 14:25
25.09.2021 Сплит – Виена
25.09.2021 Виена - София

12:30 - 13:50
15:20 - 17:50

• Такса обслужване на местни екскурзоводи и шофьори: 40 лв – плаща се при
доплащане на екскурзията;
• Разходи за лични нужди;
• Доплащане за единична стая: на запитване;
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• Застраховка “Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по неотложни,
независещи от клиента причини /включително COVID-19/ - по желание, цена на
запитване.
*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 живото
застрашаващо 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.
Важно!
• Екскурзията ще бъде осъществена при минимум 12 туристи;
• Необходими документи за записване: копие от задграничен паспорт, валиден
минимум 6 месеца от датата на връщане; попълнен договор на ПРОФИ ТРАВЪЛ и
депозит в размер на 1000 лв на човек;
• Плащането става в брой в лева, с кредитна карта или по банков път:
"ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД,
РАЙФАЙЗЕН БАНК, гр. София
IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40, BIC: RZBBBGSF.
• Краен срок за събиране на групaта: 16.08.2021
• Доплащането става в срок до: 20.08.2021
• Смяната на посочените хотели с подобни от същата категория не се счита за
значителна промяна на програмата.
• За деца под 18 г. е необходима нотариално заверена декларация от родителя, който
не придружава детето.
• Към датата на публикуване на офертата не се изискват PCR тестове за влизане в
Хърватска;
• Преди заминаване туроператорът ще информира туристите за всички актуални
изисквания, процедури и препоръки касаещи влизането и престоя в Хърватска.
•

Профи Травъл не носи отговорност при 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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