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АРОМАТИТЕ НА ОЧАРОВАТЕЛНАТА ТОСКАНА - ВИНЕН ТУР 
 

 София - Рим - Монтепулчано - Пиенца - Сиена - Сан Джиминяно - Флоренция –  
- Ла Специя - Чинкуе терре  - Ла Специя – Пиза - Лука - Рим – София 

 

Записване само с депозит от 100 лв!    

 
25 - 30.09.2023  

                                        6 дни/ 5 нощувки 
 

 Тоскана е интересна със средновековните градчета, още по-старите традиции и шедьоврите от 

времето на Ренесанса, тя е мечтаната комбинация от световно значими артефакти, впечатляваща природа, 
цветове и не на последно място обожавана по цял свят кухня, която предполага нескончаеми възможности 

за гурме-преживявания.  
Тоскана е световноизвестна и със своите високо ценени бели и червени вина. В зоната Кианти - хълмиста 
област, където климатът и почвата благоприятствуват отглеждането на лозе и маслини, се произвеждат  

едни от най-реномираните вина в Италия, както и част от най-качествения зехтин.  

1 ден / София - Рим - Монтепулчано – Пиенца – Сиена 

Отпътуване в 10:25 ч. от София с директен полет на Bulgaria Air за Рим. Кацане в 11:15 ч.на 

летище Fiumicino и отпътуване за  Тоскана - регион, намиращ се в централна Италия, земя 

богата на багри, култура, история, но и на кулинарно изкуство. Много са нещата, които могат да 

се видят, да се усетят, да се направят и да се опитат. Един прекрасен начин да започнете вашето 

пътешествие, съвкупност от история, изкуство и кулинарни благоухания. 
Първият град по нашия маршрут е градчето Монтепулчано. Представете си град със 

средновековен урбанистичен план и на тези тесни, криви и доста стръмни улички - ренесансови 

палати. Тук през ХVI век са работили много от видните Флорентински майстори и архитекти 

преустроявайки града по "модата" и превръщайки го в малка Флоренция. Но въпреки новите, 

модерни за времето палати, Монтепулчано запазва своите средновековни традиции.  

Всяка година /последната неделя от август/ се провежда така нареченото Бравио (Bravio delle 

Botti) - надбягване с  бъчви. По двама представители от осемте квартала на които е разделен 

градът, тичат по двойки, търкаляйки 80 килограмови бъчви, изминавайки повече от километър. 

Монтепулчано се слави с изключителното си червено вино  „Нобиле ди Монтепулчано“, най-

любимото на тосканската аристокрация през миналите векове.  

Виното  отлежава 2 години, преди да стигне до пазара и още 1 година, ако към етикета пише и 

„Riserva”. Следва посещение на винарска изба Wineries & Vineyards Crociani Cantiana  от 13 

век за винените дегустации заедно с дегустации на местни сирена, брускети, полети с местен 

зехтин и друго. Тосканската кухня е антична, разнообразна и вкусна, тясно свързана с 

традицията. Използуват се предимно продукти, родени на тосканска земя. Смята се за една от 

най-здравословните и добре балансирани кухни в света.  
Продължение за Пиенца – уникален Ренесансов град, често описван като “идеалният град” или 

“градът утопия”, известен не само със съхранения си облик, а и със сиренето Pecorino – 

традиционен продукт от този регион.  

Пристигане в Сиена, областта Кианти с ярки багри на хълмове с лозови масиви, кипариси и 

пръснатите из тях каменни къщи, обгърнати в аромати на вино, зехтин и прясно изпечен домашен 

хляб. Настаняване в хотела Moderno 3* https://www.hotelmodernosiena.it/или подобен, 

Вечеря в ресторанта на хотела и нощувка. 
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2 ден / Сиена – Сан  Джиминяно – Флоренция  

След закуска, обзорна екскурзия на Сиена - древен град, запазил своят готически облик през 

вековете. Тесните, виещи се средновековни улички пренасят посетителя в неповторимата 

атмосфера на XIII  и XIV век. Освен с многобройните си архитектурни паметници, палати и творби 

на изкуството, Сиена е известна и със своята кухня тясно свързана с традицията. 
Посещение на Сиенската Катедрала – една от най-красивите в Италия с мраморна фасада в 

романски стил, вътре ще откриете творби на Донатело, Микеланджело, Джовани Пизано, 

Пинторикио. Ще видите уникалния ветрилообразен площад Пиаца дел Кампо и Палацо Публико. 
Заминаване за Сан Джиминяно, построен на висок хълм около Х век – градчето се слави със 

средновековните си кули, площада Пиаца дела Цистерна с кладенец от 13век, Палацо дел Пополо 

и Катедралата. Сан Джиминяно е известно с виното Vernaccia di S.Gimignano 
Пешеходна разходка с разглеждане забележителностите на града и дегустация на 
совиньон, каберне, мерло, кианти и сира - 100% санджовезе и лек обяд в местна винарна 

Tenuta  Torchiano https://www.tenutatorciano.com/, която произвежда вина от 1720 г. 

Кианти Класико е сърцето на региона и обозначава най-старата зона за производство на вина, 

споменат в указ на Козимо III Медичи от 1716.  

В модерната дегустационна зала ще имате възможност да опитате различни вина, да научите 

любопитни факти за историята на Tenuta  Torchiano и да получите интересна и полезна 

информация за местните и нови винени сортове. Tenuta Torciano популяризира италианското вино 

и култура на хранене по целия свят. 

В магазина към винарната могат да се закупят на преференциални цени както традиционните и 

вече утвърдени на пазара, така и лимитирани серии от богатата селекция вина на бранда. 

Заминаване за Флоренция. Настаняване в хотела  Firenze City  Center 4*  https://bb-hotel-

firenze-city-center.at-hotels.com/en/  или подобен.  Нощувка.  

 

3 ден/ Флоренция  
След закуска  пешеходна двучасова обиколка с екскурзовод на града, съхранил едни от 

най-значимите исторически паметници на италианския Ренесанс: с посещение на катедралата 

“Санта Мария дел Фиоре” с купола на Брунелески – истински шедьовър на ренесансовото 

изкуство; Понте Векио; площад “Синьория” – политическия и културен център на града и др.  
Посещение с български гид на Уфици - световноизвестна галерия, където са изложени 

платна и скулптури на Джото, Леонардо да Винчи, Тициан, Ботичели, Рафаело, Микеланджело и 

други прочути творци. 
В основата на тази галерия е семейната колекция от произведения на изкуството на Медичите, 

събирана няколко века.Тя отваря редовно врати за флорентинците и гостите на града през1765г.  

След обяд свободно време за самостоятелно разглеждане на града. Връщане в хотела. Нощувка. 

https://www.tenutatorciano.com/
https://bb-hotel-firenze-city-center.at-hotels.com/en/
https://bb-hotel-firenze-city-center.at-hotels.com/en/
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4 ден/  Флоренция - Ла Специя - Чинкуе терре - Ла Специя  

След закуска заминаване за Ла Специя, разглеждане на града. 
Включена екскурзия до Чинкуе терре (с влак отиване/ връщане).  

Ще се насладите на Чинкуе терре, в превод от италиански "Петте земи" - местността обединява 5 

селца: Риомаджоре, Манарола, Корнилия, Вернаца и Монтеросо ал Маре, разположени по 

крайбрежието на италианската ривиера, близо до границата с Франция. 

Разстоянията между тях са малки, а преходът от единия до другия край е като разходка из 

райските градини. Хълмовете са покрити с лози, а пътеките лъкатушат помежду им като светулки, 

които се опитват да си проправят път в гъстата растителност. Самите къщи са построени 

стъпаловидно по билата на хълма, което предоставя почти на всяка една от тях изглед към 

морето. Фасадите пък са много разноцветни и приветливи, което допълнително оформя 

представата за приказно място. Местността е известна още като "Ривиерата на цветята". Връщане 

с влак до Ла Специя. Настаняване в хотела Nella  4* https://www.hotelnella.com/или 

подобен. Вечеря и нощувка. 

5 ден/  Ла Специя – Пиза - Лука - Рим 

След закуска посещение на Пиза. Старата морска република впечатлява 

с Площада на чудесата- Катедралата, Баптистерият и Наклонената кула. 
Продължаваме за град Лука, разположен на река Серчио в провинция Тоскана. Изцяло е 

заобиколен от крепостна стена, дълга 4,2 км, построена през 16-17 век. Тя защитавала града не 

само от врагове, но и от наводнения, които често заплашвали да унищожат много сгради. В 

архитектурата на Лука преобладават стари сгради, църкви и кули. Местните с гордост отбелязват, 

че именно в Лука са родени велики композитори като Джакомо Пучини и Луиджи Бокерини. 
Пешеходна разходка на града с български гид. Свободно време за обяд и почивка. 
Заминаване за Рим. Настаняване в Hotel Pacific Roma 3* (Vaticn Area ) 

https://www.hotelpacificroma.com или подобен, самостоятелна разходка в града. Нощувка 

 

6 ден/ Рим – София 

След закуска трансфер до летището в Рим.  

Излитане за София в 09:20ч. Кацане в София в 12:10 ч. Край на програмата. 

 

 

Пакетна цена на човек в двойна стая 

 
2 350 лв 

Доплащане за единична стая 400 лв 

https://www.hotelpacificroma.com/
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За дете до 12 г. настанено в двойна стая на допълнително легло в двойна стая заедно с 
двама възрастни - по запитване.  
Допълнителното легло е разтегателен диван или сгъваемо походно легло. 
За трима възрастни препоръчваме двойна и единична стая! 
 

 

ЛЮБОПИТНО! 

Дегустация на вино 

 

По всяка вероятност опитването и описването на виното е започнало успоредно със самото му 

осъзнато производство. Още в творбите на Плутарх, Вергилий и Плиний Стари от времето на 

Римската империя се намират описания на вина, препоръки за комбинирането им с храна, както и 

оценки на дадени реколти. 

Според исторически източници първата аматьорска дегустаторска група, която се нарича Les 

Courtiers-Gourmets-Piqueurs de Vin (Брокери – Ценители – Дегустатори на вино) и която 

съществува и до днешни дни е създадена в Париж от Филип ле Бел през 1312 година. Терминът 

„degustateur“ е дефиниран за първи път през 1793 година. Като “този, чиято професия е да 

опитва вино”. А глаголът „deguster“ е споменат за първи път формално през 1813 г. 

През последните 50 години, с промяната в производството на и търговията с вино, настъпва и 

промяна в начина, по който се гледа на виното. Предприемат се стъпки то да се направи 

разбираемо и достъпно и да се свали от пиедестала на напитка за посветени. Съставят се системи 

и алгоритми за дегустация на вино и оценка на вино, които го поставят на рационална основа. 

 

 

Цената включва:  
• Самолетен билет София - Рим - София с директен полет на Bulgaria Air с включен салонен багаж    
  10 кг  + чекиран багаж до 23 кг и включени летищни такси; 
• Трансфери и транспорт с туристически автобус по програмата; 
• 5 нощувки с включена закуски на блок маса в 3*/4* стаи категория Стандарт в хотели по 

програмата: 
 - 1 в Сиена в хотел Moderno 3* или подобен; 
 - 2 във Флоренция в хотел Firenze City  Center 4* или подобен;    

 - 1 в Ла Спeция в Nella 4* или подобен. 

 - 1 в Рим в Hotel Pacific Roma 3* или подобен; 
• Включени градски такси - във всички хотели (общо 23 € на човек); 
• 2 вечери в ресторанта на хотели в Сиена, Ла Спeция (напитки не са включени); 
• 2 винени дегустации по програмата с включени заедно дегустации на местни салами, сирена, 

брускети, полети с местен зехтин и друго;  
• Пешеходна екскурзия с български гид във Флоренция с посещение на галерия Уфици (2 часа); 

• Пешеходни екскурзии с български гид на Сан Джеминяно, Сиена, Пиза, Ла Специя, Лука; 

• Разходка с влак на италианската ривиера до Чинкуе Терре с включени екскурзии с български 

гид в Монтеросо и Риомаджоре; 

• Слушалки по време на целия маршрут; 
• Екскурзоводско обслужване на български език; 
• Водач от България по време на пътуването; 
• Застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с покрити основни и задължителни рискове: 

Медицински разноски и/или репатриране вследствие злополука или акутно заболяване с 

покритие 10 000 евро и включени разноски за спешно дентално лечение. Полицата покрива и 

медицинските разноски вследствие акутно заболяване от COVID-19 по време на пътуването. 
 

Цената не включвa: 
• Входни билети за посещавани обекти: Сиенската Катедрала, Галерия Уфици, еднодневен билет 

на влак до Чинкуе терре, катедрала в Пиза (заплащат се на място) 
• Доплащане за застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” за лица от 70 до 85 г.: 15 лв. 

• Лица на възраст над 85 години се застраховат при завишена застрахователна премия. 

 Цената се изчислява индивидуално при запитване. 

• Застраховка „Отмяна на пътуване“: цената се изчислява индивидуално при запитване. 
• Всички хранения извън програмата, допълнителни посещения, бакшиши за носачите на багаж,   
допълнителни напитки по време на хранене и други лични разходи. 
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Условия за записване: 
• Копие от задграничен паспорт или лична карта, валиден минимум 6 месеца след края на 

екскурзията; 
• Попълнен договор и депозит 100 лв на човек; 

• Втория депозит в размер на 1000 лв до 30.06.2023; 

• Краен срок събиране на групата и пълно плащане: до 08.08.2023 

 
Данни за паспортен и визов режим: 
• Задграничен паспорт или лична карта с валидност минимум 6 месеца от датата на връщане; 
• За посещението на Италия не се изисква виза. 
• За деца под 18 г. е необходима нотариално заверена декларация от родителя, който не 

придружава детето. 
 

Анулационни условия: 
• В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на потребителя, 

Туроператорът удържа следните неустойки: 
• при анулация до 60 дни преди датата на отпътуване – без неустойка, освен в случаите, когато 

ТО вече дължи неустойки по направени резервации на името на пътуващия. В случай, че при 

анулация се дължат неустойки, глоби или такси за анулиране на издадени вече самолетни, 

фериботни или автобусни  билети, невъзвръщаеми депозити за хотели, круизи, визи и др. услуги, 

се прилагат тарифите, правилата и условията за анулация на съответния доставчик на услугата – 

авиокомпания, автобусна или фериботна компания, хотел и др;  
• ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от пътуването от 59 до 30 дни преди датата на пътуването, му се  
възстановяват 50% от общата стойност на пътуването;  
• ако прекратяването е под 30 дни преди датата на отпътуване или неявяване на полет, таксата 
 прекратяване е в размер на 100% от цената на организираното пътуване в лева; 
• ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице в срок, 

съобразно спецификата на дестинацията, издаване на самолетен билет и не по-късно от 30 дни, 

като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА само дължимите суми, свързани с тази промяна. 
• Всички откази от пътуване се извършат лично, в писмена форма в офиса, където е направено 
 записването или по електрона поща със задължително уведомяване по телефона. 
  
Информация за полетите: 
• Цената на международните полети на България Ер с един чекиран багаж до 23 кг, един ръчен 

багаж до 10 кг и включени летищни такси е 543 лева на билет. Посочената цена е калкулирана в 

Общата пакетна цена на екскурзията. При повишаване на тарифата или на размера на летищните 

такси от страна на превозвача, се начислява доплащане към общата пакетна цена. 
Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпаниите наложат такава). 

 
Важно! 
• Цената на пътуването е валидна при група от минимум 25 туристи,  
  при група от 20 до 24 туристи се доплащат по 150 лв. на човек.  

• В случай, че този брой не бъде набран до 30 дни преди отпътуване се уведомяват всички 

потребители и се възстановяват всички внесени депозити.  

• Смяната на посочените хотели с подобни от същата категория не се счита за значителна 

промяна на програмата; 
• Последователността на туровете по програмата може да подлежи на промяна, поради настъпили 

промени в работния график на туристическите обекти в празнични и почивни дни, по време на 

национални празници и др.   
• Туроператорът не носи отговорност при смяна на часовете или анулиране на полетите от страна 

на авиокомпанията.  
• Туроператорът има сключена застраховка “Отговорност на Туроператора” при ЗК „ЛЕВ ИНС” АД  
с покритие 25 000 лв. по смисъла на чл.97 от Закона за туризма. 
• Начин на плащане: в лева по банков път. 
 

БАНКОВА СМЕТКА на КЮ ТРАВЪЛ ЕООД               За резервации и информация: 
Кей Би Си Банк България ЕАД                                ОФИС: София, ул. „Пиротска“ 45, ет. 1                                                               
IBAN: BG21RZBB91551009700630                          тел.: 089 20 50 324 
BIC: RZBBBGSF                                                          office@qtravel.bg      


