
СПОРТЕН ЛАГЕР В СИЦИЛИЯ 5* 

Кондиционни тренировки и Animal Flow с бившата Мис 
България и настоящ фитнес треньор Маги Вълчанова. 

Хотел 5*. 
Grand Palladium Sicilia Resort & Spa 5* Deluxe 

Хотелът е идеален избор за семейства, двойки и групи, които искат да се насладят на 
една незабравима ваканция. Местоположението на хотела е в зона, която е идеалната 
база за опознаване на острова и в близост до места за забавление, барове, пицарии и 

ресторанти. 

Линк към офертата на сайта на АБАКС – http://www.abax.bg/?p=146847  
Линк към официалният сайт на хотела - https://www.palladiumhotelgroup.com/en 

Включен пакет МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ ПЪТУВАНЕ: 
1. ФИНАНСОВО БЕЗРИСКОВА резервация – депозит при резервация 30% и доплащане 
21 дни преди тръгване; 
2. ГАРАНТИРАНО връщане на платените суми при анулирана програма от туроператора 
или наложена карантина при преминаване на границите в срок до 14 дни; 
3. PCR тестове само за 50 лв. или антигенен тест за 25 лв. (в зависимост от изискванията) в 
лаборатория Рамус за самолетните и автобусните програми (Когато има наложено 
задължително изискване за отрицателен тест за осъществяване на пътуването); 
4. ВКЛЮЧЕНА медицинска застраховка Traveller от Евроинс, с покритие 10 000 евро, 
включително и за риск от заразяване с COVID-19; 
5. БОНУС без аналог - при установяване на COVID-19 по време на пътуване – БЕЗ 
РАЗХОДИ за лечение, карантинен престой и връщане в България. (Това покритие 
стандартно не се включва в медицинската застраховка); 
6. БОНУС без аналог – Застраховка Отмяна на пътуване (включена във всеки пакет). 

8 дни/ 7 нощувки 

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО 7 - 14 МАЙ: 

 

http://www.abax.bg/?p=146847
https://www.palladiumhotelgroup.com/en


ДЕН-1 / събота 

Полет от България до Сицилия. Трансфер до хотела. Продължителността на 
трансфера – около 2 часа. Настаняване. Свободно време. 

ДЕН-2 / Неделя: 
08:00 - 9:00  - Тренировка на плажа  
9:00 - 10:30 - Закуска  
Информационна среща с Вашия представител в хотела. Свободно време за плаж 
или полудневна екскурзия по желание: Романтично Чефалу с дегустация на 
страхотен сладолед по местна рецепта – включена в цената за всички закупили 
пакет 3 или 4 екскурзии. 

ДЕН-3 / Понеделник: 
7:00 - 8:00 – Закуска, целодневна екскурзия по желание: Вулканът Етна и 
Магнетичната Таормина.  

ДЕН-4 / Вторник:  
8:00 - 9:00 - Тренировка на плажа  
9:00 - 10:30 - Закуска . Свободно време за плаж и забавления или целодневна 
екскурзия по желание: Духът на Сицилия – светилището Джибилмана, замъка 
Вентимилия и кокетният Кастелбуоно, с дегустация на световно известните 
сладки FIASCONARO. 

ДЕН-5 / Сряда: 
7:00 - 8:00 – Закуска. Свободно време за плаж и забавления или полудневна 
екскурзия по желание: Столицата Палермо (UNESCO) и Катедралата в Монреале 
(UNESCO).  
ДЕН-6 / Четвъртък  
8:00 - 9:00 - Тренировка на трева. 
9:00 - 10:30 – Закуска. Свободно време за плаж и забавления или целодневна 
екскурзия по желание: Ериче и Марсала.  

ДЕН-7 / Петък  
8:00 - 9:00 - Тренировка на трева  
9:00 - 10:30 – Закуска. Свободно време за плаж и забавления или полудневна 
екскурзия по желание: Спиращият дъха замък Какамо и дегустация на местни, 
световноизвестни колбаси  

ДЕН-8 / събота 

Трансфер до летището за полет до България. 



Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая, на база All Inclusive с 
вклчени напитки и летищни такси, по ранни записвания до 20.02.2022г. 

Максимално настаняване: 2+1 

Цената е на човек в ЛЕВА и включва: 

• Самолетен билет с директен полет от София до Катания с авиокомпания Wizz Air  
• Регистриран багаж до 20 кг. и ръчен багаж с размер 40x30x20 см за полет от София 
до Катания 

• Летищни такси 

• 7 нощувки, на база All Inclusive в хотел Grand Palladium Sicilia Resort & Spa 5* 
Deluxe  

• 4 кондиционни тренировки на открито с Маги Вълчанова  

• Трансфер летище – хотел – летище 

• ПAKET ЗА МАКСИМАЛНА СИГУРНОСТ 
• Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро и покритие на Ковид – 19 

• Застраховка „Отмяна на пътуване“ с покритие на Ковид – 19 

• Представител на туроператора с български език за целия престой, при минимум 15 
човека 

Цената не включва – препоръчани допълнителни услуги резервирани по желание: 

• PCR тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 50 лв. за възрастни и 
деца над 5,99 г.; 

• PCR тест на лаборатория Рамус при връщане в България – 50 лв. за възрастни и 
деца над 5,99 г.  

• Антигенен тест на лаборатория Рамус при отпътуване от България – 25 лв. за 
възрастни и деца над 5,99 г. 

7 ALL Човек в двойна 
стая

Единична стая 1-во и 2-ро дете 
2-1,99 г.
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• Антигенен тест на лаборатория Рамус при връщане от България – 25 лв. за 
възрастни и деца над 5,99 г. 

• Вулканът Етна (UNSCO) и Магнетичната Таормина – 134 лв. за възрастен и 67 лв. за 
дете; 

• Столицата Палермо (UNESCO) и Катедралата в Монреале (UNESCO) – 108 лв. за 
възрастен и 54 лв. за дете 

• Спиращият дъха замък Какамо и дегустация на местни, световноизвестни колбаси – 
68 лв. за вързастен и 34 лв. за дете 

• Духът на Сицилия – светилището Джибилмана, замъка Вентимилия и кокетният 
Кастелбуоно, с дегустация на световно известните сладки FIASCONARO 

• Романтичното Чефалу и дегустация на страхотен сладолед по местна рецепта – 38 
лв. за възрастен и 19 лв. за дете 

• Средновековно Ериче и Приказна Марсала – 98 лв. за възрастен и 49 лв. за дете 

• Персонални тренировки на място с Маги Вълчанова - цена по договаряне 

• Пакет 3 екскурзии + 1 БЕЗПЛАТНА – 310 лв. за възрастен и 155 лв. за дете 

• Пакет 4 екскурзии + 1 БЕЗПЛАТНА – 340 лв. за възрастен и 170 лв. за дете 

Цената не включва – задължителни доплащания: 

• Такса гориво и вредни емисии – обявява се 21 дни преди полета. Цените са 
калкулирани с параметри 450 USD/тон 

• Общинска такса – заплаща се на рецепция и се определя и променя едностранно, 
без предупреждение от местната общинска администрация 

• В общата цена на туристическия пакет не са включени такси, плащания и други 
допълнителни разходи, които не могат да се изчислят в разумна степен преди 
сключването на договора и може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия 
като напр. туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за 
отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, цената на входните 
билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на 
обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или 
самолетите и др 

Условия за резервации: 

Депозит: 30% при резервация (превежда се към ТО до 2 дни) 
Пълно плащане: 21 дни преди датата на пътуване 



Издаване на документи за пътуване 7 дни преди полета 

Анулации: 
До 24 часа след резервация без такса за анулация 
До 30 дни преди тръгване 50 лв такса анулация 
До 21 дни преди тръгване 30% от стойността, като такса анулация 
Под 21 дни 100% като такса анулация 

Grand Palladium Sicilia Resort & Spa 5* 

https://www.palladiumhotelgroup.com/en 

Местоположение 
Хотел Grand Palladium Sicilia Resort & Spa 5* е разположен в малкия град Кампофеличе ди 
Рокела, на северното крайбрежие на около 45 км от столицата Палермо. Чефалу и 
регионалният парк Madonie са на 15 км от хотела. Хотелът е идеален избор за семейства, 
двойки и групи, които искат да се насладят на една незабравима ваканция.  

Местоположението на хотела е в зона, която е идеалната база за опознаване на острова и в 
близост до места за забавление, барове, пицарии и ресторанти. 

Хотел 
Хотелът разполага с ресторант, снекбар, бар, четири грандиозни басейна, които включват 
такъв, създаден специално за деца, заедно с множество спортни съоръжения. 

https://www.palladiumhotelgroup.com/en


В общите части на хотела е предоставен безплатен WiFi. 

Стаи 
Стаите са напълно обновени с минималистични мебели в меки тонове. Разполагат с душ, 
минибар, телевизор с плосък екран, зона за четене, WIFI, климатик, тераса и други 
удобства. 

Плаж 
Гостите имат директен достъп до собствения плаж на комплекса, където могат да си 
почиват под слънчевите лъчи. 

СПА  
Zentropia Palladium Spa & Wellness е оборудван с най-новите технологии. Той разполага с 
зона за хидротерапия, суха и влажна сауна, зона за отдих, хидромасажни вани със студена 
и топла вода и сензационен душ, наред с други съоръжения. Ексклузивни естетични 
процедури за лице и тяло, релаксиращи масажи и впечатляваща фитнес зала с най-
съвременната технология. 

Ресторанти и барове 
А-ла-карт ресторантите, отворени за вечеря, изискват предварителна резервация. 
Хотелът разполага с шест бара, разпределени в най-удобните зони. 

Деца 
Бебешки клуб - възраст между 1 и 3 години 
Мини клуб за деца на възраст между 4 и 12 години  
Junior’s Club - Тийнейджърите на възраст между 13 и 19 години имат лично пространство, 
където да се забавляват без възрастни. Билярд, видеоигри, музика. 

Туроператор АБАКС, удостоверение за регистрация РКК-01-6102 (издаден на 
04.06.2009 г.), ЕИК 160035715, адрес на управление гр. Пловдив, ул Райко 
Даскалов 53, ет.2 офис 25 , телефон: 02 490 2949, email: info@abax.bg 


