
Винената Империя на Вечния  ГрадГордост и ВеличиеЕксклузивна програма на туристическа агенция “Ентърпрайс  Травел “- СОФИЯ  29.10.2021-01.11.2021                          3 нощувки  / 4 дни 

С любезното съдействие на:
 



Винената Империя на Вечния  ГрадГордост и Величие                        3 нощувки /4 дни  

Цена за настаняване в  двойна стая -1315 евро

            Цена за настаняване в единична стая -на запитване 

 Цената включва:

 Самолетни билети – София –  Рим – София с включени

летищни такси , ръчен  - 8 кг и  чекиран багаж до 23 кг.

  3 нощувки в Хотел „ Barocco “- 4 **** Рим

  3 закуски 

 3 обяда с всички напитки

  5 дегустации на най-добрите вина в Римската провинция 

  Посещение на Вила д Есте ( Villa d Este)  в Тиволи

 Посещение на лятната папска  резиденция - 

    „The Apostolic Palace of Castel Gandolfo’’

  Всички трансфери

  Транспорт с луксозен автобус по време на цялото пътуване

  Постоянен лицензиран италиански екскурзовод на български 
език

  Всички входни такси

  Всички екскурзоводски беседи 

  Туристическа такса в местата за настаняване

Включена застраховка „ЗАЩИТА БАЛАНС“ с покритие 20 000лв.
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Ц  ената не включва  :  

  Възможност за доплащане застраховка „КЛАСИК“ -12.20 лв.

(Покритие до 100 000 лева)

  Възможност за доплащане застраховка „ПРЕМИУМ“ - 30.20 лв.

(Покритие до 200 000 лева) 

   2 свободни вечери в Рим (ще бъдат  предварително предложени
варианти )

  1 вечеря в ресторант „L Archeologi “ - направена  
предварителна резервация ( дегустация в стара римска гробница)

  Разходи от личен характер
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З  а любознателните   
Още от римската епоха околностите на Вечния град са били 
предпочитани от императорите и
аристокрацията като идеалното място за
възстановяване на духа и тялото.

 Географско им местоположение, кацнали
на хълмистите възвишения около
италианската столица, свежият им въздух,
богатството на природни красоти и спиращи
дъха панорамни гледки ги прави и до сега
едно от любимите места за посещение и на
съвременните римляни.

Шестнайсетте селца, които формират наименованието „Римски 
крепости“ или познати като „Castelli romani“, в същност представляват
живописни и кокетни малки селища, които ще ви потопят в тяхната 
спокойна и автентична атмосфера. Тесните криволичещи улички, 
старинните сгради с тяхната уникална архитектура, уютните 
площадчета с кокетни кафененца неусетно ще ви пренесат в 
италианското „dolce far niente” или състояние на пълна наслада от 
живота. В Римската провинция,  освен многобройните  
забележителности, ще можете да опитате типичните ястия от областта,
някога считани за „ ястия за бедняци“, всички сготвени с най-
висококачествените продукти.  Като започнем от  печено прасенце от 
Арича, биволската моцарела, богатото разнообразие от паста, като 
Букатини Аматричана, Папардели с рагу от дивеч, Фетучини с 
манатарки и стигнем до  Шишчета от овнешко, Мортадела на плоча с 
балсамов оцет или Волска опашка. Истинска наслада за 
чревоугодници, но и за любителите на качественото домашно вино.
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Х  отел по програмата:  

29.10 -01.11.2021 

Hotel  Barocco 4**** , Рим - 3 нощувки 

www.hotelbarocco.com

Хотел Barocco се помещава в елегантна сграда с изглед към площад
„Пиаца Барберини“ и емблематичният фонтан, създаден от римския

бароков майстор Бернини.

Стаите предлагат безплатен WiFi и антични мебели.

Испанските стъпала, фонтанът „Ди Треви“ и улица „Виа Венето“ са на
около  5 минути пеша. Гостите могат да се насладят на индивидуално
обслужване от персонала и на старинната атмосфера в хотел Barocco.

Някои стаи разполагат с тавани с гипсови орнаменти, легла с балдахин
и баня с ароматерапия.

 Всички включват климатик и телевизор с плосък екран и сателитни
канали.
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Туристическа програма 

Ден 1

 Петък – 29.10.2021

8:  25   ч. -   Пристигане в Рим 8:25 ч. с полет на Bulgaria Air от София

10:00 ч. - Спирка за  ароматно италиянско кафе или коктейл

10:30  ч.  -  Посещение на  най-старата  изба  в  района  на  Римската
провинция , датираща от края на 15-ти век 

„Colonna   Principe  Pallavichini”  -Дегустацията  включва  4 прекрасни
вина и е съчетана с домашни сирена и локални местни специалитети

www.principepallavicini.com

13:00 ч. -  Обяд в ресторант с великолепна гледка към най-дълбокото
вулканично езеро в Италия „Албанo’' в прочутия ресторант от 1882
г.Освен  със  невероятната  гледка  ,  той  е  известен  и  със  световно
известните си посетители , холивудски звезди , известни спортисти и
кралски особи.Ресторантът е с Мишлен звезда и разполага с огромна
винарна, с вина , на които се пазят подписите на звездите,посещавали
избата.
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www.pagnanelli.it/

 

14:30 – 16:00 ч. - Дегустация на вина 4
вида вино  с локални специалитети

16:00 ч.    -   Oтпътуване за Рим

17:00      ч. - Настаняване в хотел Barocco
4**** , площад Бернини ,в сърцето на
вечния град!

18:00   ч. -   Свободно време в Рим и
свободна вечеря по желание!!

Ще бъдат предложени няколко ресторанта за вечери на
пешеходно разстояние!

Enterprise Travel Agency 
  гр.София ,ж.к Лозенец , ул. Горски пътник 49

+359 888 537453  Email: office@enterprisetravel.eu

http://www.pagnanelli.it/


   Ден 2   

Събота – 30.10.2021

08:00 ч - Закуска в хотела

09:30 ч. -Отпътуване за лятната резиденция на папите - „Castel 
Gandolfo“ 

Не случайно от 17 век насам тук се намира лятната резиденция на
папите, която за първи път в историята си е достъпна и за посетители,
благодарение на решението на папа Франциск да не прекарва лятната
си  почивка   там.  Години  наред  всички,  които  се  препичаха  по
плажовете  на  езерото  Албано,  на  25  км.от  Рим,  съзерцаваха
надвисналата отгоре лятна папска резиденция в Кастел Гандолфо само
отдалече.  Tя изглеждаше като загадъчно място и като кръстопът на
ватикански мистерии.  Кой ги посещаваше там? Какво се случваше?
Всичко беше като обгърнато в мъгла.Днес лятната папска резиденция
в  Кастел  Гандолфо е  вече  достъпна  за  публика.  След  векове,  през
които  са  били  посещавани  само  от  папи  и  приближените  им,
градините  на  извънградските  вили се  отвориха  за  всички,  които се
интересуват от история и красота.Днес всички желаещи могат да се
разходят из частните папски салони, по които са крачели само най-
приближените хора на папите.

10:30 ч. - Посещение на лятната
резиденция на папите - „Castel Gandolfo”  

12:00 ч.- Отпътуване за изба - „Санта
Бенедета“

www.santabenedetta.it
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Повече от 300 години във винарната „Санта Бенедета“ от баща на син 
се предават емоции,техники и спомени така,че нищо да не се 
загуби.“Санта Бенедета“ вече не е просто място където се произвежда 
и се продава вино и зехтин,а място където хората се срещат,творят и 
мечтаят.

12:30 - 15:30 ч. -     Дегустация на вина и богат обяд в имението „Санта 
Бенедета“

 

15:30   ч. -   Дегустация „Когато си в Рим бъди като римляните“ 

www.merumalia.it/

 Посещение на лозята и винарната 

 Дегустация на органични вина (3 вина + 1 вид ръчно пресован 
зехтин)

 Органични локални вина и салами
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17:30 ч. - Отпътуване за Рим и хотел Бароко

18:00 ч. - Свободно време за Рим

20:00 ч - Свободна вечеря
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Неделя

31.10.2021

8:00 ч. - Закуска в хотела

9:30 ч.- Отпътуване към Тиволи и посещение на Вила Д‘Есте, част от  
списъка на Юнеско за световно културно наследство

www.villadestetivoli.info
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13:00 ч.  - Обяд в ресторант „Сибила“ 

www.ristorantesibilla.com

Никъде  на  друго  място  по  света  не  ще  имате  възможността  да  се
насладите  на  прекрасно  приготвена  храна  и  първокласно  вино,  в
подножието на два красиви римски храма и с изглед към едни от най-
красивите водопади в Италия! 

Това е Тиволи!От терасата на ресторанта се открива гледка достойна
за крале!

Прочутият ресторант „Сибила“ ,създаден през 1720 година , е един от
най-легендарните  ресторанти  в  Италия,  и  обслужва  любители  на
добрата италианска кухня и домашно вино от над  300 години. 

Кралят на  Прусия  Фредерик  Уилям  III,  английската  принцеса
Маргарет,  принц  Жером  Наполеон,  Габриеле  Д’Анунцио  и  Пиетро
Маскани , държавни секретари и вицепрезиденти на САЩ, японският
император Хирохито ,певицата Йоко Оно и първият човек кацнал на
луната , американският астронавт  Нейл  Армстронг. 

Това  е  само  малка  част  от  галерията  на  знаменитостите,  избрали
ресторант „Сибила“, привлечени от нещо, което никой друг в света не
може да им предложи!
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15:30 ч. - Дегустация на вина във винарна „Imperatori”

https://www.cantinaimperatori.it

Дегустация на 4 вина съчетани с локални продукти

17:00  ч.   - Отпътуване  към Рим

17:30 -19:30 ч. - Свободно време
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20:00ч. - Вечеря в ресторант “L Аrcheologia “ ( направена 
предварителна резервация за цялата група)

www.larcheologia.it

От 1804г.  Ресторант  “L  Аrcheologia “  разказва историята на Древен
Рим чрез своята кухня,своята изба (автентична римска гробница) от I
век  след  Христа  и  внушителната  си  атмосфера.Римската  руина  на
старата гробница служи за фон на външната градина,  а  глицинията
цъфти вече  300 години.  Ресторанта се  намира  на „Via Appia  regina
viarium“ - кралицата на пътищата.
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Ден 4 

Понеделник – 01.11.2021

Отпътуване към България

06:30 ч - Отпътуване от хотела за летище Рим и полет за София в 
09:05 ч. с Bulgaria Air

Полетно разписание:

София – Рим29.10.2021 FB 449 SOFFCO   София 07 : 35 – Рим 08 : 25 

Рим – София 

01.11.2021 FB 450 FCOSOF  Рим 09 : 05 – София – 11 : 55 

Условия за записване :

 Резервации се приемат до 15.10. 2021

 Цената е изчислена на база 12 туриста 

 Копие от двете страни на личната карта;

 Подписан договор за организирано пътуване (получавате го при
записване); 
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Медицински изисквания:

 Правила за влизане в Италия 

- Отрицателен PCR тест валиден 48 часа преди пътуване 

- Отрицателен антигенен тест валиден 48 часа преди пътуване 

- Сертификат за ваксинация валиден 14 дни след втората доза 

- Документ за прекарана инфекция

- PLF form -Декларация за влизане в Италия (попълва се лично 
от клиента)

https://app.euplf.eu/#/user/login

 Правила за влизане в България

- Сертификат за ваксинация валиден 14 дни след втората доза 

- Документ за прекарана инфекция

- Отрицателен PCR тест валиден 72 часа преди пътуване 

- Отрицателен антигенен тест валиден 48 часа преди пътуване 
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Край на програмата! 

гр. София, България 1421, ул. „Горски пътник“ 49

тел: +359 2 964 1000

факс: +359 2 964 1001

мобилен: +359 88 931 8334

email: office@enterprisetravel.eu

Туроператорът  има  сключена  застраховка“Отговорност  на
Туроператора“  по  смисъла  на  чл.  97  от  Закона  за  туризма  ,  с
полица No::00088321/13062110000277 на ЛЕВ ИНС
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