
ПРОГРАМА 

ДЕН-1 : София – Малага 

Среща на летище София , Терминал 2 около 2 часа преди полета. Директен полет София- 

Малага с авиокомпания Bulgaria Air. Кацане на летище Малага.  

Трансфер до хотела. Продължителност на трансфер – около 40 минути. Настаняване в 

хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ДЕН-2: Закуска. Информационна среща. Свободно време или по желание допълнителна 

екскурзия: 

Полудневна екскурзия до Марбея- Най-луксозния курорт в Испания.  

/ около 33.6 км 30 мин 

 

ДЕН-3: Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия: 

Целодневна екскурзия до Севиля – Перлата на Испания. 

/ около 218 км- 2:38 часа 

Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ДЕН-4: Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия: 

Целодневна екскурзия до Кордоба. 

/ около 186 км- 2:00 часа 

 

Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ДЕН-5: Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия: 

Целодневна екскурзия до двореца Алхамбра в Гранада – Арабска приказка  

/ около 160 км- 1:46 часа 

Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

ДЕН-6 Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия: 

-Целодневна екскурзия Бялата Андалусия – Посещение на изумителната Ронда, 

селцето на смърфовете Хускар и ферма за бикове за корида. 

/ около 109 км- 1:42 часа 

 

Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка. 

или 

Полудневна екскурзия до Нерха – романтиката на Коста дел Сол. 

/ около 127 км- 1:45 часа 

 

Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 



ДЕН-7: Закуска. Свободно време или по желание допълнителна екскурзия: 

Гибралтар и пристанището Puerto Banus в Марбея 

/ около 109 км- 1:38 часа 

Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

 

ДЕН-8: Малага – София 

Закуска. Освобождаване на хотела.  

Панорамна обиколка на Малага. 

/ около 42.8 км- 00:40 часа 

 

 Отпътуване за летище Малага. Директен полет Малага-София.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ 

 

Предварителното записване и заплащане е препоръчително за всички екскурзии. 

Екскурзиите се провеждат с беседа на български език при минимум 20 туриста. Всички 

екскурзии могат да се заявяват и заплатят на място, при налични свободни места. 

Провеждането на екскурзии не се гарантира без минимум събрани туристи. 

Панорамна обиколка на Малага 

Включена в цената 

Туристическа програма в Малага-едно докоснато съвършенство! Гореща, омайваща, 

неповторима, просто-градът на слънцето.  

Малага се намира на брега на Средиземно море, част от Коста дел Сол, заобиколена от 

планини. Малага е известна като родното място на художника Пабло Пикасо. И както 

казва самият художник – за да станеш кубист, трябва да се родиш в Малага. 

Градът възниква през Х век пр.н.е., основан от финикийци под името Малака. Предполага 

се, че това име произлиза от финикийската дума за сол, тъй като около пристанището се 

осолявало риба. Седем века по-късно римляните завладяват града заедно с останалите 

испански владения на Картаген. През VIII век, Испания е завладяна от маврите и Малага 

се превръща във важен търговски център. По това време градът е бил в границите на 

халифата на Кордоба. През 1487 г. градът е завзет от кастилските войски и с това се слага 

край на мюсюлманското присъствие. По време на гражданската война през 1936 г. градът 

е бомбардиран от италианските войски и привържениците на Франко. След 1960 г. Малага 

се превръща в голям туристически център. Панорамна обиколка на Малага: Разглеждане 

на родната къща на Пабло Пикасо, Катедралата на Малага, крепоста Кастило де 

Гибралфаро и Алкасаба. 

 

Цената включва: екскурзоводско обслужване на български език. 

Цената не включва: разходи от личен характер.  

 



Целодневна екскурзия до двореца Алхамбра в Гранада – Арабска приказка 

148 лева за възрастен / 74 лева за дете до 11,99 г. 

Алхамбра в Гранада – последният бастион на маврите в Испания е едно от най-

изумителните места, което може да се посети в Андалусия- неземно красив, изрисуван, 

избродиран и изписан.Малко места по света са оставят своите посетители  без дъх и без 

думи. 

Градът носи белезите на вековно преплитане на култури и исторически събития. Дворецът 

на Насридите, последната мавърска династия, управлявала в Испания е истински 

шедьовър на архитектурата и неслучайно е сред новите Чудеса на света под егидата на 

ЮНЕСКО. 

С тази екскурзия ще можете да надникнете в света на гранадските емири с посещението в 

Двореца и Градините на Алхамбра. Връщане в хотела. Вечеря. Нощувка. 

 

Цената включва:  двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване, входна такса за 

двореца Алхамбра.  

Цената не включва: разходи от личен характер. 

Важно: задължително доплащане на слушалки на място – 2 eвро на човек. 

 

Целодневна екскурзия до Севиля – Перлата на Испания 

128 лева за възрастен/ 64 лева за дете до 11,99 г. 

Наричат Севиля перлата на Испания, където под палещите лъчи на слънцето се ражда 

страстното фламенко. Несравнимият чар на Севиля я превръща в сцена на световно 

известната Кармен и на пламенният Дон Жуан. 

Град, съчетаващ в себе си минало и настояще. Севиля е четвъртият по големина град в 

Испания и столицата на Андалусия. Тук живеят над 700 000 души. Тук времето е спряло. 

По улиците още можете да видите хора в традиционни носии, а някои от сградите, 

облицовани с фаянс, са сред най-красивите в Европа. След пристигане в Севиля: 

Панорамна обиколка с автобус – постройките на Испано-Американската изложба от 1929 

г., красивите мостове Аламио и Баркета, Булеварда на палмите, Площад Испания и паркът 

Мария Луиса. Следва пешеходна обиколка с посещение на известния квартал Санта Круз, 

забележителната Катедрала на Севиля. Катедралата е най-голямата готическа катедрала в 

света. Построена е през XV век. с прочутата камбанария Хиралда, свободно време при 

двореца Алказар на Испанския площад с красивия фонтан – сцена за много улични 

музиканти и актьори. Свободно време за разходки и обяд. Следобед отпътуване за хотела. 

 

Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване, входна такса за 

Катедралата на Севиля. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

Целодневна екскурзия до Кордоба 

118 лева за възрастен/ 59 лева за дете до 11,99 г. 
В своето  стихотворение „Песен на ездача” Федерико Гарсия Лорка се възхищава на  

„кулите възвисени” на този емблематичен, световно известен андалуски град, в старата част 

на който човек се губи из мъдростта на вековете. 



Град Кордоба се намира в централната част на Южна Испания и лежи на бреговете на река 

Гуадалкивир. Населението му наброява около 320 000 души. Местността около Кордоба 

била населявана още от праисторически времена. През годините градът бил под 

управление на различни народи, като най-голям възход отбелязва при кордобския 

халифат, по времето на маврите. Днес Кордоба има добре развит туризъм, като радва 

своите посетители с разнообразни културни и исторически паметници, множество църкви, 

красиви калдъръмени улици и други. Подобно на други градове в Испания, в Кордоба 

може да бъде видяна християнска, мюсюлманска и еврейска архитектура. Забележителен е 

историческият център на града, който е включен в списъка за Световно културно 

наследство на ЮНЕСКО. Тук се намира известната католическа катедрала „Меските де 

Кордоба“, която е построена като джамия по времето на маврите и била втората по 

големина в тогавашния свят. Посещение на старата част на града, включена в световното 

наследство на ЮНЕСКО, известната джамия Мескита, превърната по-късно в катедрала - 

едно невероятно съчетание на стилове и религии. Разходката продължава с разглеждане на 

Синагогата, еврейския квартал, римския мост над р. Гуадалкивир. Свободно време. 

Отпътуване за хотела. 

 

Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване, входна такса за 

Катедралата на Кордоба. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

Полудневна екскурзия до Нерха 

98 лева за възрастен/ 49 лева за дете до 11,99 г. 

Нерха е град в испанската провинция Малага, Андалусия, разположен на брега на 

Средиземно море. Градът е известен като лятна туристическа дестинация, а също и с 

пещерите в околността, в които през 1959 година са открити пещерни рисунки. 

В древността римляните дават на селището името „Detunda“, което след нашествието на 

арабите било променено на „Narixa“, което означава „благодатна пролет“ и от което 

произлиза днешното име на града. В централната част на Нерха е разположен така 

наречения Балкон на Европа, площадка разкриваща поразителен с красотата си изглед към 

морето.Тук е сниман любимия на няколко поколения детски филм "Синьо лято". 

 

Цената включва: двупосочен трансфер и екскурзоводско обслужване. 

Цената не включва: разходи от личен характер.  

 

Полудневна екскурзия до Марбея- на Лов за знаменитости 

42 лева за възрастен/ 21 лева за дете до 11,99 г. 

Ако отдавна сте мислили или спонтанно решили да влезете в ролята на папараци, 

грабвайте камерите и направете един тур на Марбея, където почти сигурно ще срещтнете 

някоя знаменитост от политиката, спорта или шоу бизнеса. 

Ако все пак лова на знаменитости е неуспешен, то ще се насладите на красиви плажове, 

елегантни заведения и приятното обкръжение на щастливи хора. 



Полудневна разходка до изисканият курорт Марбея - мястото, което избира за своя лятна 

резиденция Саудитският крал, където прекарват свободното си време Антонио Бандерас и 

Хулио Иглесиас и др.  

 

Цената включва: двупосочен трансфер и екскурзоводско обслужване. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

Целодневна екскурзия до Ронда  

68 лева за възрастен/ 34 лева за дете до 11,99 г. 
„Душата на Андалусия“ – така наричат  Ронда, разположена на ръба на каньона Тахо над 

река Гуадалевин в Испания. Изключително живописно място, изключителна природа и 

гледка, бял град с  неповторимо очарование,който не  оставя никой равнодушен, там – на 

ръба на каньона. 

Макар и малко по размери, градчето Ронда се слави с много неща. На първо място трябва 

да се отбележи, че градът се счита за люлка на бикоборството в Испания. Тук е била 

издигната първата арена за борба с бикове през 18-ти век. Пред самата арена може да бъде 

видяна статуята на Педро Ромеро, считан за родоначалник на модерното бикоборство, при 

което тореадорът се изправя срещу бика, стоейки на земята, а не както е било в началото- 

възседнал кон. В Ронда има и Музей на тореадорството. Ронда е известна като мястото, 

където е изработена известната в Испания шест-струнна китара. Този вид китара се счита 

за най-важният музикален инструмент за фламенко музика. Разглеждане на първата арена 

за борба, старата част на града наречена Сан Франциако, Ла Сиедад и съвременната част 

на града Ел Меркадийо. Свободно време за разходки. Отпътуване за хотела. 

 

Цената включва: двупосочен трансфер и екскурзоводско обслужване. 

Цената не включва: разходи от личен характер. 

 

 

Целодневна екскурзия до Гибралтар и пристанището Puerto Banus в Марбея 

50 лева за възрастен/ 25 лева за дете до 11,99 г. 

Гибралтар е задморска територия на Великобритания, която се намира в най-южната част 

на Пиренейския полуостров. Владението включва Гибралтарската скала и пясъчен 

провлак, който съединява скалата със сушата. Единственото селище е град Гибралтар, 

което има 28 000 жители. Макар малката територия на Гибралтар, мястото винаги е 

заемало важна стратегическа роля за преминаващите между Европа и Африка. Това е 

единственото място в Европа, където живеят диви маймуни  Макак. 

По време на екскурзията по ваш избор ще имате възможност да обиколите миниатюрната 

територия с местен микробус, да се опитате да надхитрите макаците на Скалата скривайки 

от тях нещо за хапване, да посетите пещерата „Сан Мигел” и обхванете с поглед или 

запечатате в кадър панорами от Европа и Африка, да се възползвате от възможностите на 

свободната безмитна зона, каквато е цялата територия на Гибралтар. 

Кратка спирка в Марбея,  с възможност за посещение на известното пристанище Пуерто 

Банус 



Цената включва: двупосочен трансфер, екскурзоводско обслужване. 

Цената не включва: разходи от личен характер.Билет за минибус с аудио гид на 

български език около 30 евро – заплаща се на място. 
 


