NEW BALKAN TOURS

ОТ БАВАРИЯ ДО ТОСКАНА
директни полети от и до Варна
Мюнхен - Замъкът Нойшванщайн - Дворецът Нойшванщайн - Залцбург - Инсбрук Верона - Парма - Пиза - Флоренция
30 август - 6 септември 2018
7 дни / 6 нощувки
Цена на човек в двойна стая - 1466 лева
Трети възрастен в двойна стая - 1436 лева
Единична стая - 1886 лева
Дете от 2 до 11.99г в стая с 2 възрастни - 1328 лева
ранни записвания до 26.02.2018 г.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет Варна – Меминген с авиокомпания Wizz Air, с чекиран багаж 20 кг и
ръчен багаж до 10 кг
Самолетен билет Пиза – Варна с авиокомпания Bulgarian Air Charter, с чекиран багаж 20
кг. и ръчен багаж- 5 кг
2 нощувки със закуски и вечери в хотел Rivoli 3* в Мюнхен
1 нощувка със закуска и вечеря в хотел Ramada Tivoli 3* в Инсбрук
1 нощувка със закуска и вечеря в хотел Bareta 3* във Верона
2 нощувка със закуски и вечери в хотел Airone Pisa Park Hotel 3* в Пиза
Обзорени турове на Мюнхен, Залцбург, Инсбрук, Верона, Парма, Пиза
Целодневна екскурзия до Залцбург
Целодневна екскурзия до Града на Медичите - Флоренция
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
Резервации:
Депозит 350 лв при резервация
Доплащане 31 дни преди датата на пътуване
Часове на полетите:
Варна – Меминген: Излита в 5:45 / Каца в 7:15
Пиза – Варна: Излита в 7:20 / Каца в 10:55
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NEW BALKAN TOURS
ПРОГРАМА
31 август, петък: Варна - Меминген - Мюнхен
Събиране на летище Варна. Отпътуване за Меминген с директен полет на Wizz Air.
Кацане на летището в Меминген, Мюнхен-Запад. Потегляне към Мюнхен и обзорна
обиколка на третия по големина град на Германия. Историята за създаването на града
идва от неговото име, което в буквален превод означава Направено от монасите. Града
възниква около манастир, а развитието си дължи на данъците върху търговията със сол,
която се е осъществявала между двата бряга на река Изар. Градът е 3-ти по големина в
Германия и важен европейски метрополис. Обиколката на града започва от моста на
река Изар Ludwigsbrucke в близост до Deutches Museum. Преминаваме през
портата Isartor, за да достигнем до главния площад Marienplatz. Разглеждане на
катедралата Frauenkirche с известната стъпка на дявола, фасадите на старото и новото
кметство, Баварската опера и статуята на крал Максимилиан Йозеф I. Следва лоджията
на героите Ferdhernhalee на площад Одеон. Снимки пред църквата св. Михайл. Разходка
по главната пешеходна улица Kaufingerstrasse, на чийто край ще завърши пешеходната
обиколка на историческия център на Мюнхен. Настаняване. Вечеря. Нощувка.
1 септември, събота: Мюнхен - Замъкът Нойшванщайн - Дворецът Линдерхоф
Закуска. Екскурзията включва посещение на Швангау и Нойшванщайн. Швангау е стария
дворец, запазил спомени от детството на лудия крал Лудвиг II Баварски. Следва
посещение на замъка Нойшванщайн. Той е послужил както модел на приказния замък на
Дисни. Съчетава в себе си контрасти, ирония и красота. Прибиране в хотела. Вечеря.
Нощувка.
2 септември, неделя: Мюнхен - Залцбург - Инсбрук
Закуска. Напускане на хотела. Потегляне към Залцбург, Австрия. Обзорна обиколка на
града на солта, включваща пешеходна обиколка през най- известните архитектурни и
историчиски паметници. Града на Моцарт- Залцбург. Бароковия диамант на Северните
Алпи се е сгушил в подножието на гранитния двухилядник Шеленбергер и оглежда
белоснежните си фасади в река Залцах. Обзорната обиколка ще започне от прочутите
градини на Мирабел, след това продължава през стъкления мост над река ЗалцахМакартстег, за да премине в старата част на града където ще има възможност да се
посети главната катедрала – Залцбургер и време за снимки на площад Резиденц Плац.
Вървейки по главната пешеходна улица Гетрейдгасе, няма как да бъде пропусната
къщата на един от най- великите композитори на XVII век- Волфганг Амадеус Моцарт.
След Залцбург продължаваме към Инсбрук. Настаняване. Вечеря. Нощувка.
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3 септември, понеделник: Инсбрук – Верона
Закуска. Напускане на хотела. Обзорна обиколка на гр. Инсбрук, включваща пешеходна
разходка из стария град. Къщата със златният покрив, който е символ на Инсбрук,
Градската кула, Мариятерезиен щрасе, колоната на Света Ана Катедралата посветена на
Свети Якоб, двореца Хофбург отвън, Църквата Хофкирхе – готическа дворцова катедрала,
в която ще видите мавзолея на император Максимилиан I. Програмата продължава по
маршрут към Верона. Обзорна обиколка на Верона. Верона. Пешеходната разходка в
историческия център на града включва: Арена ди Верона отвън - един от най-добре
запазените римски амфитеатри в Европа, площад Бра - най-големият площад на Верона и
един от най-просторните и внушителни в цяла Европа, Къщата на Жулиета, площад Деле
Ербе - старият римски форум, площад Синьория - аристократичният площад на Верона.
Настаняване. Вечеря. Нощувка.
4 септември, вторник: Верона- Парма- Пиза
Закуска. Напускане на хотела и потегляне към Тоскана. Спирка и обзорна обиколка на
град Парма, която е известна със своите традиции в кулинарията и хранителната
индустрия. Парма е известна като кулинарната столица на Италия. Градът буквално се
прехранва с хранително- вкусовата промишленост, като разбира се, има какво да покаже
от архитектурно- историческа гледна точка. Обзорната обиколка е пешеходна и включва:
мостът Ponte di Mezzo, по главния булевард Giuseppe Mazzin, площад Дуомо с главната
катедрала от розов мрамор Cattrale di Parma и баптистерията, построени през 12 век.
Обиколката ще завърши на любимия на туристите площад- Джузепе Гарибалди, най-вече
заради безбройните магазини за сувенири. Свободно време за кафе или ресторант, за да
опитате прочутото Prosciutto di Parma, сиренето Parmigiano Reggian, полети с наздравица
от червено вино Lambrusco. Потегляне към Пиза. Екскурзоводска беседа на Площада на
чудесата. Посещение на един от най-известните италиански градове и едно от четирите
основни исторически пристанища на страната. Заради приказно красивите си
забележителности световно известният поет Габриеле Данунцио нарича града Полето на
чудесата. Градът съчетава в себе си невероятни съкровища от изкуството, историята и
събития с международно значение. По време на обиколката ще видите: Площада на
чудесата –наречен така в началото на ХХ век, който включва: Наклонената кула – един от
символите на Италия. Строежа й започва през 1173г и почти веднага камбанарията се
накланя, заради меката почва, Катедралата Diomo – известна с бронзовата си южна
врата, с мозайката Христос всемогъщ, както и с амвона на Джовани
Пизано, баптистерията, посветена на Св. Йоан Кръстител. Настаняване. Вечеря. Нощувка.
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5 септември, сряда: Пиза - Флоренция
Закуска. Флоренция, столицата на Тоскана
Тоскана,, събрала пищна красота и многовековна
история. Мястото, където са творили великите умове на няколко цивилизации.
Забележителностите са безбройни, но все пак ттова
ова е селекция на задължителните спирки
по време на обиколката: Катедралата Санта Мария дел Фиоре на Пиаца дел Дуомо,
Дуомо която
се нарежда сред първите по големина в света, с революционния за времето си
осемстенен купол и кулата на Джото, с красивите стенопис
стенописи
и и фрески и часовника,
часовника
градският площад Сеньория,, който измерва пулса на града със своите кафенета и gelaterii
и Статуята на Давид,, създадена от Микеланджело в годините между 1501 и 1504г.
Прибиране в хотела. Вечеря. Нощувка.
6 септември, четвъртък: Пиза- Варна
Ранно напускане на хотела в 5:00.
00. Закуска - сух пакет. Пристигане на летището в Пиза за
директен полет до Варна.
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