САН МАРИНО – РИМ – ВАТИКАНА – НЕАПОЛ - ПОМПЕЙ - ФЛОРЕНЦИЯ – ВЕНЕЦИЯ - ЗАГРЕБ

1 ден – Отпътуване от България /съответния град/. Пристигане в Загреб. Нощувка.

2 ден – Закуска. Пристигане в Сан Марино. Пешеходна разходка из най- старата
република в света – площад “Либерта”, Правителствения дворец, крепостните стени.
Посещение на музея на куриозите, или музея на восъчните фигури /по желение/.
Свободно време. Пристигане в известния курорт Римини.
Нощувка.

3 ден – Закуска. Пристигане в Рим. Панорамна обиколка с местен екскурзовод –
“Римския форум”, Колизеума, Кметството, площад “Венеция” с паметника на Виктор
Емануил II, Пантеона, “Форума на Траян”, фонтана “Ди Треви”, площад “Испания”.
Свободно време.
Нощувка.

4 ден - Закуска. Туристическа програма във Ватикана – столицата на християнството,
най- малката държава в света. Разглеждане на площад "Свети Петър", катедралата
“Свети Петър” – най- голямата католическа катедрала в света. По желание - посещение
на Ватиканските музей, сикстинската капела и стаите на Рафаело. Свободно време.
Нощувка.

5 ден - Закуска. Пристигане в античния Помпей. Посещение на възкръсналия град в
подножието на вулкана Везувии. Свободно време. Пристигане в Неапол - столицата на
областта Кампания. Туристическа програма - Пристанището, замъка "Нуово", църквата
"Сан Франческо ди Паола". Пешеходна разходка по улица "Толедо". Връщане в Рим.
Нощувка.

6 ден - Закуска. Пристигане във Флоренция. Туристическа програма – църквата "Санта
Кроче", площад “Дуомо”, катедралата “Санта Мария дел Фиоре”, моста “Понте Векио”.
Разходка от “Палацо Пити” до площада на Микеланджело с великолепна гледка на
града. Свободно време.
Нощувка в района на Флоренция.

7 ден - Закуска. Пристигане във Венеция. Туристическа програма – площад “Сан Марко”
– сърцето на града, катедралата “Сан Марко”, "Двореца на дожите", Часовниковата
кула, площад “Пиацета”, Библиотеката, “Моста на въздишките” и моста “Риалто”.

1/2

САН МАРИНО – РИМ – ВАТИКАНА – НЕАПОЛ - ПОМПЕЙ - ФЛОРЕНЦИЯ – ВЕНЕЦИЯ - ЗАГРЕБ

Свободно време. Пристигане в Загреб.

Нощувка.

8 ден - Закуска. Отпътуване за България. Пристигане в съответния град.
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