
Входни такси за музеи и други: 

МАДРИД 

 Кралския дворец - 11 EUR, деца до 5 г. - безплатно, 5-16 г. - 6 EUR; 
 Музея Прадо - 14 EUR, деца до 18 г.и студенти – безплатно, възрастни над 65 г. - 7 

EUR, безплатен ден - неделя, затворен в понеделник, при групово посещение - 9 EUR; 

 Национален музей на изкуствата "Кралица София" - 8 EUR, 
 Музей Тисен - 9 EUR; 

 Ел Ескориал - 9 Eвро; 
 Мемориал Долината на падналите - 9 Eвро. 

      ТОЛЕДО 

 Катедралата - 11 EUR; 
 Картината на Ел Греко "Погребението на граф де Оргас" - 4 EUR; 

 Синагогата - 4 EUR; 
 Манастира Сан Хуан де лос Рейес - 4 EUR. 

* За ваше улеснение, сме направили селекция на най-посещаваните музеи и туристически 
забележителности в градовете, включени в тази програма. Тези цени са валидни към 

20 март 2018 г. Те са информативни и Dary Travel  не се обвързва с тяхната абсолютна 
точност.  

 

ВЪТРЕШНИ ТУРОВЕ ПО ПРОГРАМАТА 

Туристическа програма в Мадрид  
ИСПАНИЯ, МАДРИД () 

Ще започнем с Плаца Испания – На този площад се издига статуята на 
всеизвестния испански писател Мигел Де Сервантес. Там, на преден план, са 

бронзовите статуи на неговите герои – Санчо Панса и Дон Кихот. 

Продължаваме с най-големия дворец в Западна Европа – Кралският дворец на 
Мадрид. Ще се озовете пред красивите гледки около двореца - фонтани, кристални 

езера, множество статуи в изключителна симетрия и живописни паркове. Под 
покрива на този великолепен архитектурен паметник са събрани редки и изящни 

творби на изкуството - скулптури  и картини на велики художници. 

Преминаваме през главния централен площад Плаца Майор. В миналото, на това 

място са се извършвали публични екзекуции, провеждали са се борби с бикове и 
всякакъв вид фиести. И до днес площадът се охранява от конна полиция, която ще 
позира идеално за вашите снимки. 

Задължително ще стъпим и на нулевия километър на Испания, географски център 
на страната – Пуерта дел Сол. Тук е и най-известният символ на града – статуята 

на „Мечето с ягодовото дръвче“. 

 



Цена за възрастен: 39 BGN 

Цена за дете: 2 - 11.99г. 25 BGN 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 

 Екскурзоводско обслужване на български език. 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА 

 Входни такси за посещавани обекти; 

 Лични разходи. 

 

 

************************************************************************************* 

 

 

Целодневен Тур до Толедо 
ИСПАНИЯ, ТОЛЕДО (ТОЛЕДО) 

В центъра на Пиренейския полуостров се намира един гранитен хълм, заобиколен от 
трите страни от река Тахо. През вековете реката е издълбала скалите, обграждащи 

хълма. На това стратегическо възвишение днес се издига Толедо — град, превърнал 
се в един от символите на Испания и нейната култура.  Бил е столица на Испания в 

периода на готическата епоха до 1560 година - факт, който обяснява 
впечатляващата му средновековна архитектура. Ходейки по тесните, криволичещи 

улички на старата част на Толедо, посетителят се пренася в епохата 
на Средновековието. Портите, замъците и мостовете на града са запазили своя 

старинен вид и безмълвно свидетелстват за времето, когато това бил един от най–
значимите градове в Европа. 

Толедо обаче не е типичен европейски град. Ако разгледаме по–

отблизо архитектурните паметници и произведенията на изкуството, разбираме, че 
градът е събрал уменията на няколко цивилизации, на мюсюлмани и на христяни, 

които процъфтявали там през вековете. Когато преди 700 години градът бил в 
разцвета си, той наистина бил средище на средновековните култури.  В този древен 

град времето сякаш е спряло, за да се наслади на истинското очарование на Толедо. 
Макар че в началото може да се изгуби, не след дълго посетителят ще бъде запленен 
от тесните живописни улички, старинните сгради, украсените с орнаменти 

балкони, масивните кули, тежките укрепления и симпатичните магазинчета за 
сувенири. Тук ще видим и едни от най-добрите майстори на рицарски брони в 



модерни времена, а разбира се, ако желаете, можете да си купите меч, щит или цели 
метални доспехи. Свободно време. 

 

Цена за възрастен: 70 BGN 

Цена за дете: 2 - 11.99г. 34 BGN 

  

 

 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА 

 Транспорт; 

 Екскурзоводско обслужване на български език. 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА 

 Входни такси за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание на клиента, 
извън туристическата обиколка; 

Лични разходи. 


