ИТАЛИЯ
Италия (официално название: на италиански Repubblica Italiana – Италианска
република) е държава в Европа, разположена на юг от Алпите, на Апенинския полуостров.
Включва двата най-големи острова в Средиземно море – Сицилия и Сардиния, и много помалки в Тиренско и Адриатическо море. Площ: 301 338 km², от които 7200 km² водна площ.
Рим е столица на Италия от 1870 година. Преди него столици на Кралство Италия са
били Торино и Флоренция.

Европейският, ексцентричен по рода си ботуш притежава всичко: папи, художници,
любовници, поети, владетели. Прелестната й светлина и пищни пейзажи, изглеждат като
изтъкани от романтика, а три-хилядната й история, култура и национална кухня могат да
прелъстят всеки един, докоснал се до тях.
Можете да посетите Римските руини, несръчно изделие на Ренесансовото изкуство, настанили
се в малки средновековни хълмисти градчета, да карате ски в Алпите, да изследвате каналите
на Венеция и да съзерцавате красивите църкви. Естествено, можете да се поглезите с
удоволствията на Ла Долче Вита: висококласната храна, виното и неизбежното подновяване и
подобряване на гардероба ви.
Климат - субтропичен, средиземноморски;
на север - преходен към умерен
Средни температури - януари (0,12°С);
юли (20, 28°С)
Официален език - Италиански
Столица - Рим
Най-голям град - Рим
Валута евро (EUR)
Население - 59 131 287 души (2006)
Етнически състав - италианци - 94,1%,
сардинци - 2,7%, фриули - 1,3%, каталонци
- 0,1%, ладино - 0,1%, немци - 0,6%,
словенци - 0,2%, албанци - 0,2%
Религия - римокатолици - 99,4%,
протестанти - 0,3%, униати - 0,2%,

православни - 0,1%, мюсюлмани - 2,1%
Часова зона - UTC +1
Телефонен код + 39
Internet TLD .it

Българско посолство
Адрес: Рим 00197, Via Pietro P. Rubens 21
Тел: + 39-6-322 46 40
Факс: + 39-6-322 61 22

ИТАЛИАНСКИ ВВС БАЗИ
АЛГЕРО
Алгѐро (на италиански: Alghero) е пристанищен град и община в Южна Италия, провинция
Сасари, автономен регион и остров Сардиния. Разположен е на северозападния бряг на
острова. Известен е като столицата на кораловата Ривиера. Населението на общината е
40 748 души (към 2013 г.).
В град Алгеро живее многобройно каталонско малцинство, което и днес говори на
каталонски. Каталонският език е официален с италианския и със сардинския език в
общинското управление.
Регион
Сардиния
Провинция
Сасари
Площ
224,43 km²
Надм. височина 7 m
Население (2013) 40 748[1] души
Пощенски код
07041
Телефонен код
079
Официален сайт http://www.comune.alghero.ss.it
GPS координати: 40°33'25.84"N; 8°19'21.98"E
Курортът е в зоната, където е разположено военното летище, в областта Alghero Fertilia, и
отстои на около 12 км от града. Не разполага със собствен плаж. Може да се използва
плажната ивица, която обикаля града (най-близкият плаж е на около 8 км от курорта).
Ландшафтът се характеризира със скалиста брегова линия и плажове от фин пясък.

Resort facilities:

Апартаментите се състоят от две помещения, с 3, 4 или 6 легла. Обслужване по стаите,
сателитна телевизия, хладилник. Има също и обща столова, зала за отдих, бар, помещение за
тенис на маса и стая за игра на карти.
Настаняването е сутринта в първия ден на резервацията, а напускането е до 09:00 ч. в
последния ден. Плащането е само в брой. До курорта се стига с влак – гарата е на 12 км от
курорта, самолет – летище Alghero Fertilia в близост до курорта, с кораб – най-близкото
пристанище е Porto Torres, на около 35 км.
Адрес: Soggiorno marino c/o Aeroporto Militare
Regione Nuraghe bianco
07040 Alghero (SS)
ТЕРМИНИЛО

Известен зимен курорт с 40 км ски писти. Планински масиви от варовикови скали. Найвисокият връх е Терминило (2216 м).
Базата на ВВС е на географска височина 1625 м в местността Pian delle Valli, в центъра на
живописното планинско село Терминило, на 20 км от град Rieti и на 90 км от Рим.
Базата предлага:
Стаи с 4 легла, с обслужване, телевизори, халати и кърпи. Базата не разполага със собствено
спортно оборудване; има големи балкони, зали за отдих и срещи, танцова зала и столова.
Настаняването е след 15:00 ч. в първия ден на резервацията, а напускането е до 09:30 ч. в
последния ден. Плащането е само в брой.
До курорта се стига с влак – гарата на Rieti е на 20 км от курорта; с автомобил – 85 км от Рим;
с автобус – има много местни регионални автобусни линии.
Адрес: Distaccamento A.M.
Via dei Villini, 69
02017 Monte Terminillo (RI)
GPS координати: 42° 24′ 0″ N, 12° 52′ 0″ E

ЦЕНИ И УСЛОВИЯ:

ВОЕННОПОЧИВНИ БАЗИ
АЛГЕРО
(АLGHERO)

ТЕРМИНИЛО
(TERMINILLO)

ИТАЛИАНСКИ ВВС
ЦЕНИ “ЛЯТО 2019”
ИНДИВИДУАЛНИ РЕЗЕРВАЦИИ
НАСТАНЯВАНЕ /
ЦЕНИ НА ДЕН/ЧОВЕК
ПЕРИОДИ
27,40 Евро (възрастни)
1 стая – 4 легла
от 11/09 до 24/09 22,80 Евро (деца 3-7 год.)
2019 г.
1,5 Евро (допълнително
легло за дете 0-2 год. – на
ден)
20,50 Евро (възрастни)
16,70 Евро (деца 3-7 год.)
1,5 Евро (допълнително
легло за дете 0-2 год. – на
ден)
2 стаи – всяка с 4 31,30 Евро (възрастни)
25,00 Евро (деца 3-7 год.)
легла
от 25/06 до 02/07
2019 г.

ХРАНА И
НОЩУВКИ
ПЪЛЕН
ПАНСИОН

ПОЛУ
ПАНСИОН

ПЪЛЕН
ПАНСИОН

Датите и цените не са окончателни. Приложените дати за 2019 г. ще бъдат потвърдени
допълнително, като цените може да поскъпнат до 5%, като това ще се потвърди през
месец май 2019 г.
Дължими неустойки за анулации на резервации
съгласно Правилника на CLIMS:
„В случай на анулиране на престой за почивка, ще бъдат наложени следните неустойки:
- До 30 дни преди пристигането

-

- От 29ия до 1ия ден преди пристигането - В случай на неявяване

-

няма неустойка;
неустойката е в размер на 30% от
стойността на резервацията;

неустойката е в размер на 100%
от стойността на резервацията.
Тези неустойки ще се прилагат за всички случаи на анулации, с изключение на:
- Смърт на заявителя на резервацията, на негов/а съпруг/а, дете или родител;
- Престой в болнично заведение (удостоверява се с документ, издаден от болничните власти)
на заявителя на резервацията, на негов/а съпруг/а или дете;
- Военна дислокация.”

