
ПОЧИВКИ В ПУЛИЯ 2021 

с директен чартърен полет от София 
Дати на заминаване – 20.09.2021 и 27.09.2021 

7 нощувки / 8 дни 

 

 
 

ПРОГРАМА 

Първи ден 
Събиране на летище София за полет до Таранто. Трансфер до хотела. Настаняване. Информационна 
среща. Вечеря. Нощувка. 

 
Втори ден 
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии по желание: 

 Бари – столицата на област Пулия и Полиняно а Маре – Перлата на Адриатика. 

 
Трети ден 
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителна екскурзия по желание: 
 

 Матера – част от световното културно наследство, под протекцията на ЮНЕСКО и 
Европейска столица на културата през 2019 (заедно с Пловдив). 

 
Четвърти ден 
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии по желание: 
 

 Алберобело (ЮНЕСКО) – приказната столица на Трулите и Локоротондо – едно от стоте 
най-красиви малки градчета в Италия. 

 
 



Пети ден 
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии по желание: 
 

 Лече – „столицата“ на специфичния барок в Южна Италия и Отранто (ЮНЕСКО) – 
очарованието на полуостров Саленто. 

 

Шести ден 
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии по желание: 
 

 Мартинка Франка – типичният за Италия старинен град е прекрасен пример за бароковото 
изкуство и Шопинг тур в търговски център „Монголфиера“. 

 

Седми Ден 
Закуска. Свободно време за плаж или допълнителни екскурзии по желание: 
 

 Посещение в типична масериа и дегустация на италиански продукти. 
 

Осми Ден 
Закуска. Трансфер до летище Таранто за полет към България. 
 
Полетна информация: 

GBG601 SOF 14:00 TAR 15:00 

GBG602 TAR 15:40 SOF 18:40 

*Часовете на полетите са посочени в местни времена 
*Полетното разписание подлежи на препотвърждение 

 

 
Цената е в евро и включва: 

 Самолетен билет с чартърен полет София - Таранто - София и включени летищни такси; 

 Един салонен багаж до 5 кг. и чекиран багаж до 20 кг.; 

 Трансфер летище-хотел-летище; 

 7 нощувки в избрания хотел на съответната база изхранване; 

 Медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с покритие 10 000 евро и покритие за 
Covid19. 

 Представител на български език. 
 
Пакетната цена НЕ включва: 

 Допълнителни екскурзии на място; 

 Разходи от личен характер; 

 Застраховка „Отмяна на пътуване“ - доплащането е в зависимост от цената на закупения пакет и  
срока за анулация. Предлагаме възможност за добавяне на такава в деня на сключване на 
договора, съгласно условията на застрахователна компания "Алианц"; 

 Горивна такса – обявява се 21 дни преди полета (ако авиокомпанията наложи такава). 
 
COVID 19: 
При пристигане в Италия се изисква ЕДИН от следните сертификати: 

 

 завършена най-малко 14 дни преди пристигане в Италия ваксинационна процедура срещу 
COVID-19; 

 преболедуване на COVID- 19 и приключил карантинен период; 

 негативен PCR или бърз антигенен тест, извършен 48 часа преди влизане в страната. 

 Деца под 6 годишна възраст са освободени от представяне на тест. 
ВАЖНО! Информацията може да бъде актуализирана по всяко време в съответствие с въвеждане 
на  нови изисквания и разпоредби. 

 



УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 
 

1. Плащания: 
 Авансово плащане - 30% от общата пакетна цена при записване; 

 Доплащане: до 30 дни преди отпътуване; 
 

2. Необходими данни за всички пътуващи*: 
 Три имена на латиница по лична карта; 

 Единен граждански номер (ЕГН) или дата на раждане, ако лицето е чуждестранен гражданин; 

 Номер на паспорт или лична карта и дата на валидност; 
 
*Туроператорът не носи отговорност за изпратени неверни данни. 

 

3. Анулационни срокове: 
3.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи 
неустойка е до 60 дни преди датата на пътуването. 
3.2. При анулация от 60 до 30 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на изискуемия 
депозит, съобразно условията на конкретната програма, но не по-малко от 50% от  цената на 
пътуването. 
Ако направената анулация е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 
70% от цената на пътуването; 
Ако направената анулация е 15 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 
100% от цената на пътуването; 
 
ВАЖНО: Поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да начислят 
т.нар. горивна такса (fuel surcharge). В такъв случай туроператорът си запазва правото да променя 
цената на пътуването с фактическата стойност на горивната такса и тя ще е дължима за всички 
резервации за полета, за които се начислява, без значение кога са направени. Цените на горивата в 
програмата за Доминикана са калкулирани с параметри $700/тон и 1 евро = 1,2 долара. При промяна на 
цените на горивата може да бъде начислена горивна такса. Тази такса следва да бъде обявена от 
туроператора и заплатена от потребителя не по- късно от 21 дни преди датата на заминаване. 
 
ВНИМАНИЕ: Авиокомпанията си запазва правото да актуализира часовете на излитане и кацане, за 
което туроператорът ще информира своевременно пътниците. 
 
Важно: За деца до 18г., пътуващи без родителите или само с един от тях, трябва да имат оригинал и 
ксерокопие на нотариално заверена декларация, че и двамата родители са съгласни детето да пътува 
в чужбина. Ако дете под 18 г. пътува само с един от родителите си (или с друг придружител, различен 
от родител), той трябва да носи нотариално заверено пълномощно от непътуващия родител + копие от 
него (а ако пътува с друг придружител – декларация и от двамата родители) за излизане на детето в 
чужбина (в случай, че детето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии, трябва да 
предоставят акта за раждане на детето, както и копие от него). Този документ ще послужи пред 
българските гранични власти. 
 

*Минимален брой участници за осъществяване на пътуването: 70 (Срок за уведомяване при 

недостатъчен брой записани туристи - 21 дни преди отпътуване). 
 

 
 
 
 
 



Допълнителни екскурзии 

 
Онекс Тур препоръчва да заявите и заплатите желаните от Вас допълнителни екскурзии в България. 

На място е възможно повишение на цените на екскурзиите. 
 

 
Бари и Полиняно а Маре 
Цена: 50 евро възрастен / 25 евро на дете до 11,99 
 
Отпътуване за Бари – столица на област Пулия. Политически, икономически, транспортен, образователен и 
културен център. Историята на града е свързана с Гръцката колонизация, както и Римската и Византийската 
империя. През 1071 г. е завладян от норманите, а след това влиза в състава на Свещената Римска империя. От 
1324 г. до 1558 г е независим град-република, когато е присъединен към Неаполитанското кралство. 
 
Посещение на Стария град. Тук се намират всички известни забележителности, а плетеницата от колоритни 
улици и пресечки носи специфична средиземноморска атмосфера. Катедралата Св. Савин е построена в края на 
ХІІ в. в романски стил. През ХVІІІ в. в интериора и фасадата й са добавени барокови детайли. Базиликата Св. 
Никола е осветена през 1087 г., но остава незавършена до 1197 г. Приема се за едно от най-големите постижения 
на романската архитектура в Пулия. В базиликата се пазят картината „Богородица със светци” на Виварини от 
1476 г., гробницата на Бона Сфорца, съпруга на Сигизмунд ІІ, крал на Полша и последна дукеса на Бари (1558 г.) 
и разбира се мощите на Св. Никола – закрилник на моряци, търговци, банкери, разбойници, затворници, жени и 
деца. Дегустация на „Фокача Барезе“. Свободно време. 
 
Полиняно а Маре е град, издигнат върху внушителни отвесни скали. Пред портите му в миналото е минавал 
Римския път „Виа Траяна“. В наши дни, крайбрежието е познато с кристално чистото си море, 
двадесеткилометровата си плажна ивица и големия брой пещери, издълбани в скалите. Специфичната 
архитектура допълва естествените красоти на това градче, познато с прозвището “Перлата на Адриатика”. 
Скалистото крайбрежие на Полиняно а Маре е пълно с естествени заливи, които в миналото са служели за 
убежище на рибарските лодки, а днес всяко лято привличат неспирен поток от туристи. Сред плажовете, които се 
радват на голяма популярност са: Кала Инчина (Cala Incina), Кала Сала (Cala Sala), Кала Порто (Cala Porto) , Кала 
Пагуро (Cala Paguro), Кала Понте (Cala Ponte) , Кала Паура (Cala Paura) и плаж Сан Вито (San Vito beach) в 
едноименното рибарско селище. Тук се намират Грота деле Рондинеле (от итал. Лястовичата пещера – Grotta 
delle Rondinelle) и известната Грота Палацезе (Grotta Palazzese). Терасите в стария град предлагат невероятни 
панорамни гледки. Заливите и малките пещери са достъпни с лодка. На особен интерес се радва морското дъно с 
кристално чистата си вода, превърнало се в любимо място за водолази и дайвъри. 
 
Цената включва: транспорт, екскурзоводско обслужване и дегустация на фокача с вино 
 
 

Матера (ЮНЕСКО) 
Цена: 40 евро възрастен / 20 евро на дете до 11,99 
 
Матера – град, известен в цял свят като естествен декор на много филми с исторически сюжет. Това е уникално 
селище, разположено в провинция Базиликата. Началото си води от времето на Палеолита. По това време 
древните му жители заселват естествените пещери в каньона на река Гравина. Векове наред разширяват 
жилищата си като дълбаят навътре в скалата или изграждат каменни преддверия за амфитеатрално 
разположените си убежища. Условията на живот в тъй наречените САСИ не се променят съществено през 
вековете и в началото на 50-те години италиански интелектуалци апелират за правителствена намеса. С 
държавно финансиране на живеещите в пещерите са предоставени съвременни жилища. 
 
 Античната част на града остава необитаема и хората я наричат „Мъртвият град“. Това положение продължава 
докато киното не започва да се интересува от Матера. Естественият „декор“ е използван от световно известни 
режисьори, сред които Пиер Паоло Пазолини, братя Тавиани, Лукино Висконти, Мел Гибсън. Филмите им, особено 
най-популярните „Евангелие по Матея“, „Христос се спря в Еболи“ и „Страстите Христови“, преоткриват Матера за 
широката публика. Не закъснява и признанието на ЮНЕСКО – градът е обявен за обект на световното културно 
наследство. Повишеният интерес провокира преоценка на потенциала на Матера като туристическа дестинация. 
С по-сериозно финансиране изоставените преди десетилетия саси днес заживяват отново. Този път като 
магазини, ресторанти, енотеки, дори и като луксозни хотели. Инвеститорските амбиции не променят външния им 
вид и самобитните каменни творения запазват неповторимия си архитектурен облик. Заедно с Пловдив, Матера е 
обявен за Европейска столица на културата през 2019 г. 
 



Цената включва: транспорт, екскурзоводско обслужване и дегустация на пица 
 
Цената не включва: 
- Входна такса за Етнографският музей – 2 евро на човек 
- Входна такса за скалните църкви – 3 евро на човек 
 
 

Алберобело (ЮНЕСКО) и Локоротондо 
Цена: 50 евро възрастен / 25 евро на дете до 11,99 

Алберобело – посещение на приказната столица на трулите. Алберобело е град с толкова особено обаяние, че е 

трудно да се ориентирате къде се намирате. Столицата на Трулите сякаш ви пренася в детска книжка с приказки. 

Трулите са малки бели къщички от варовик с конусовидни покриви. Градени в миналото без всякаква спойка, те 

наподобяват по форма ескимоско иглу. В близост до главния площад се намира църквата „Санта Лучия”, както и 

градския музей „Територио”. Музеят е направен от 10 трули обединени в една. В музея може да се види 

историята на създаването на трулите и как обитателите им са живеели в тях в миналото. Алберобело има и други 

музеи, които предлагат на туристите сувенири и почти всичко, което една селска къща произвежда. Някой от по-

интересните са: Музея на виното и Музея на зехтина. В цената е включена дегустация на домашно произведени 

ликьори и сладки. 

Локоротондо – едно от 100-те най-красиви малки градчета в Италия, чийто историческия център е застроен в 

овална форма, откъдето идва и името му. Градът е записан в книгата на рекордите на Гинес, заради петте гласни 

„о“ в името си. Това е град на красивите балкони, повечето от които си имат номера. Градът е известен и със 

своите вина. 

Цената включва: транспорт, екскурзоводско обслужване и дегустация на ликьори и сладки 

Лече и Отранто (ЮНЕСКО) 
Цена: 60 евро възрастен / 30 евро на дете до 11,99 

 
Лече, наречен „Флоренция на Пулия” е главен град на полуостров Саленто и е известен с бароковата си 
архитектура. Според легендата градът е известен още от времето на Троянската война, завладян е от римляните 
през ІІІ в. пр. Хр., които го наричат Липия. По времето на император Адриан Лече е преместен 3 км на североизток 
и получава името Личея. След краха на Западната Римска империя, градът е превзет от остготския крал Тотила. 
А след остготите, в продължение на повече от пет столетия влиза в състава на Източната Римска империя – 
Византия. Норманите завладяват областта през ХІ в., а през XVв. Тя е присъединена към Кралството на двете 
Сицилии. 
Интересни забележителности в Лече са: Катедралата; Епископски дворец; Църква Св. Йоан Кръстител; Дворецът 
Седжо; Църква Богородица на Благодатта; Градска крепост; Църква Свети кръст; Църква Св. Ангел; Църква Св. 
Киара; Областният музей; Църква Св. Св. Никола и Каталдо; Римски амфитеатър 
 
В цената е включена дегустация на класическа пица „Маргерита“ и бяло вино от Саленто. 
 
След обед - посещение на Отранто. Градът е известен със своя замък, послужил за заглавие и вдъхновение на 
първия готически роман в историята – “Замъкът Отранто” на английския писател Хорас Уолпоул, както и с 
Катедралата, притежаваща една от най-красивите средновековни подови мозайки. Свободно време. 
 
Цената включва: транспорт, екскурзоводско обслужване, дегустация 
 
 

Мартина Франка и шопинг в търговски център „Монголфиера“ 
Цена: 45 евро възрастен / 27 евро на дете до 11,99 

 
Посещение на Мартина Франка. Много елегантен град, намиращ се в пленителната долина на Итрия (Valle d’Itria). 
От 1975 година тук се провежда годишният летен фестивал “Festival Della Valle d’Itria”. Типично старинно селище, 
прекрасен пример за бароковото изкуство с малки алеи, бели тесни улички, дворци и величествени монументални 
църкви. Пиаца Рома е най-голямото открито пространство в стария град със зелена градина в триъгълна форма, 
от която се открива неповторима гледка към Palazzo Ducale, строен по проект на Бернини от ХVІІ век и довършван 
до наши дни. Палацо Дукале е пример за архитектурна зрелост от епохата на Късния Барок. Обиколката на 



Стария град включва посещение в двореца и Църквата Св. Мартин. В цената е включена дегустация на местен 
сух деликатес (Capocollo di Martina Franca - „Капоколо“) и вино. 
 
Следобед екскурзията продължава с посещение на търговски център „Монголфиера“, намиращ се в покрайнините 
на Таранто. Възможност за шопинг тур. Връщането в хотела е около 17:00 ч. 
 
Цената включва: транспорт, екскурзоводско обслужване и дегустация 
 
 
Важно: Цените на екскурзиите подлежат на препотвърждение от агенцията-партньор на място. 
 

 

“Онекс Тур” ЕООД е сключил застрахователен договор със ЗК “Лев Инс” АД, гр. София, Бул. “Черни Връх” №51, 
ЕИК: 121130788, покрити рискове, застрахователна полица № 13062110000063 и застрахователен лимит – 1 400 
000,00 лева, с валидност до 22.01.2022 г. 
 
Туроператор ОНЕКС ТУР, удостоверение за регистрация РК-01-7094 (издадено на 20.03.2020 г.), ЕИК 202409930, 
адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Абаджийска, телефон 02/465 38 48, email: info@onextour.bg 

 

 


