
Допълнителни екскурзии по чартърна програма Дубровник 26-29 април 2019:  

 

Всички допълнителни екскурзии се провеждат при минимум 25 записани туристи 

от България и се осъществяват на руски език.                                             

                                             

 Старият град Дубровник /3 часа/. Цена 35 евро на записан турист, 17 евро на 

дете до 12г. Цената включва: транспорт, екскурзоводско обслужване на руски 

език,вход за Катедралата и Аптеката. Описание: Полудневна екскурзия, която 

включва спирка за панорамни гледки към Стария град и крепостните стени. 

Пешеходна разходка в Стария град с платено посещение на Катедралата и 

аптеката на Францисканския манастир. По време на пешеходната обиколка се 

виждат още: Доминиканската църква, Двореца на Ректора от 15 век, Двореца 

Спонца, Църквата на Св.Влас, фонтана на Онуфрий и др. 

 Неповторимата красота на Черна гора /8 часа/ с включен обяд в Будва. 

Цена 65 евро на записан турист, 30 евро на дете до 12г. Описание: След 

пресичане на границата се навлиза в Которския залив, един от най-красивите 

фиорди на Европа. По пътя покрай залива се виждат градовете Рисан и Пераст. 

Продължаване към Котор, разходка в историческия център с красивата романска 

катедрала на Св.Трифон, дебели крепостни стени и кули. Свободно време. 

Фотопауза на остров Св. Стефан, едно от най-живописните места на Будванската 

Ривиера, сега луксозен хотелски комплекс. Отпътуване за Будва - обяд, разходка 

в Стария град. Връщане в Дубровник. Цената включва: транспорт, 

екскурзоводско обслужване на руски език, билети за ферибот, входна такса за 

Стария град на Котор, обяд в ресторант 3* в Будва без напитки. Задължително 

носете валиден документ за самоличност - паспорт/лична карта. 

 Мостар /8-9 часа/ с включен обяд в Мостар. Цена 65 евро на записан турист, 

30 евро дете до 12г. Тази екскурзия ще ви покаже една територия, превърнала се 

в пресечна точка на различни култури и вярвания. Отпътуване за Неум по 

живописен път по течението на река Неретва с кратка спирка в Почител. Неум е 

добре запазен пример за ориенталска архитектура, кацнал на върха на планината 

над реката. Продължаване към Мостар - важен търговски град по пътя на 

коприната. Разглеждане на колоритния Стар пазар, Старият мост, Джамията и 

типична турска къща. Обяд в местен ресторант без напитки. Цената включва: 

транспорт, екскурзоводско обслужване на руски език, обяд, вход за турската 

къща. Задлъжително носете валиден документ за самоличност - паспорт/лична 

карта. 

 Цавтат /4часа/. Цена - 29 евро на записан турист, 15 евро дете до 12г. 

Наследник на Древния Римски град Епидавър, днес Цавтат е известен курорт, с 

красив стар град и живописна крайбрежна алея. Разглеждане на Мавзолея на 

фамилия Рачич,от височината на който се открива прекрасна панорама към 

залива на полуостров Рат, Францисканския манастир,църквата Дева Мария и 

разходка по крайбрежната алея. Свободно време.                                             

                                             

Внимание: Последователността на екскурзиите може да бъде променена! 


