
 

 
 

ОСТРОВ САНТОРИНИ  
ЧАРТЪРНА ПРОГРАМА  

 

27/04 – 30/04/2019 

30/04 – 03/05/2019 

03/05 – 06/05/2019 

                                          
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 
 

 

 

* ЕКСКУРЗИИТЕ СЕ ЗАЯВЯВАТ И ЗАПЛАЩАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО. 

* ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕКСКУРЗИИТЕ С ОБСЛУЖВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗАВИСЯТ ОТ МИНИМАЛНИЯ 

БРОЙ ЗАПИСАЛИ СЕ ТУРИСТИ.  

* УВЕДОМЯВАНЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИЛИ ОТПАДАНЕТО НА НЯКОЯ ОТ ЕКСКУРЗИИТЕ Е В СРОК 3 ДНИ 

ПРЕДИ ДАТАТА НА ЗАМИНАВАНЕ. 

*  До някои от хотелите на Санторини не може да се стигне с автобус, затова 

взимането/оставянето за екскурзиите става от точно определени места, които ще ви бъдат 

съобщени при пристигане на място.  

 

 

 

Съдържание: 
 

 Санторини: Панорамна обиколка на острова  page 2  

 

 Санторини: Круиз до вулкана, термалните извори,  

Тирасия.           page 3 
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САНТОРИНИ: ПАНОРАМНА ОБИКОЛКА НА ОСТРОВА 
 

 
ОПИСАНИЕ 

По време на  екскурзия ще видим едни от най-впечатляващите места на Санторини. Ще посетим най-

старото селище на острова Меса Гония, ще се разходим в селището Пиргос, ще видим традиционните му 

къщи, останките на крепостта и ще се насладим на красивите гледки от Пиргос, ще опитаме типични за 

острова вина като Vinsanto, Astiriko и Nychetry. След това ще продължим към великолепната Иа, която 

сякаш е кацнала на върха на скалата, цялата боядисана в бяло и откъдето се откриват изумително красиви 

гледки към останалата част от калдерата. Именно тук идват всички посетители на острова всеки ден, за да 

присъстват на една от най-романтичните гледки по време на залеза. 

 

ПРОГРАМАТА ЗА ДЕНЯ  

Взимане от сборните пунктове-         около   14:00 – 14:30 

Посещение на Пиргос   14:30 - 15:30 

Дегустация на вино в SantoWines   17:00 - 17:45        

Посещение на Иа за залеза   18:15 – 20:45 

Прибиране в хотелите   20:30 - 21:00 

ВИД ЕКСУРЗИЯ  

Автобус, полудневна  

 

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА  

Трансфер с автобус, лицензиран екскурзовод (на български език или с превод на български език, в 

зависимост от броя записани); дегустация на вино. 

 

В ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛЮЧЕНО 

Храна, напитки, лични разходи  

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ 

Удобни обувки за разходка из острова, вода, шапка и слънцезащитен крем, фотоапарат или камера, дребни 

пари в брой 

ЦЕНА: Възрастен: 38 евро; Дете 2-12 год. - 20 евро 

*Минимален брой за реализирането на екскурзията - 15 човека (пълноплащащи). 
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САНТОРИНИ: КРУИЗ ДО ВУЛКАНА И ТЕРМАЛНИТЕ ИЗВОРИ 
 

 

ОПИСАНИЕ  

Круиз с традиционна лодка около величествения вулкан  и термалните извори.  

* Трансфер с автобус до пристанище Атиниос, откъдето запачва пътуването към вулканичния остров Неа 

Камени. Тук е първата спирка за около 1,30 часа, при която имате възможност да се изкачите до кратера. 

След това се връщаме на лодката и се отправяме  към съседния вулканичен остров Палеа Камени, където 

се намират естествените термални извори. Ще имате възможност да доплувате до тях, ако морето 

позволява. Следващата ни спирка е малкият остров Тирасия, разположен срещу Санторини, с население 

250 жители. Тук е идеалното място да опитате някои от традиционните ястия на Санторини, да 

релаксирате, или да пояздите магаре до селището Манолиос. Островът е част от някогашния остров 

Стронгили, преди избухването на вулкана. 

* Връщаме се към Санторини, наслаждавайки се на красивите гледки на острова. 

ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПРОГРАМАТА ЗА ДЕНЯ  

Взимане от сборните пунктове           10:30 - 11:00  

Отпътуване от пристанището  11:30   

Пътуване и престой при вулкана 11:45 -13:00 

Термалните извори   13:00 - 13:30  

Остров Тирасия   14:00 - 16:00 

Пристанище Атиниос   17:15 -17:30 

 

ВИД ЕКСКУРЗИЯ  

С лодка и автобус 

В ЦЕНАТА Е ВКЛЮЧЕНО  

Трансфер и обслужване от лицензиран екскурзовод. 

НЕ Е ВКЛЮЧЕНО 

Такса за вулкана – 2,50 евро; Храна и напитки; лични разходи. 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ 

Удобни обувки за ходене, вода, шапка и слънцезащитен крем, бански и хавлия, дребни в брой за входните 

такси и обяд, фотоапарат/камера.  

ЦЕНА: Възрастен: 35 евро; Дете 4-12 год. – 18 евро 

*Минимален брой за реализирането на екскурзията – 15 човека (пълноплащащи). 

**Провеждането на екскурзията зависи от климатичните условия. 

***В цената не влиза трансфер за туристите, настанени в Ия.  


