NEW BALKAN TOURS
БОХЕМСКИ ЗАМЪЦИ
и най- доброто от ЧЕХИЯ
5 - 12 октомври 2018
Прага - Замък Конопище - Ческе Будейовице - Чешки Крумлов - Замък Хлубока - Телч Требон - Бърно - замък Леднице - Кромериж - Оломоуц - Замък Бузов Храд - Троянски
дворец - Кутна Хора - замък Карлщайн
5 - 12 октомври 2018
Цена на човек в двойна стая - 910 лева
Цена на човек в тройна стая - 910 лева
цена на човек в единична стая - 1210 лева
Цена на дете от 2 до 12 години с двама възрастни - 850 лева
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
Самолетен билет София – Прага – София с България Ер
Регистриран багаж 23 кг и 10 кг ръчен багаж с размери 55x40x20
1 нощувка със закуска в хотел Dap 3* в Прага
2 нощувки със закуски в хотел Amadeus 3* в Ческе Будейовице
2 нощувки със закуски в хотел Campea Aparthotel 3* в Бърно
2 нощувка със закуска в хотел Dap 3* в Прага
Обзорни обиколки на Прага, Чешке Будейовице, Телч и Требон, Бърно
Посещение на замъка Конопище, Леднице
Посещение и обзорна обиколка на Кутна Хора
Екскурзия Великоморавски исторически градове - Кромериж - Оломоуц- Бузов храд
Целодневна екскурзия Златните замъци на рода Шварценберг - Хлубока - Чешки Крумлов
Екскурзия Околностите на Прага - Карлщайн- Троянски дворец
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
Входна такса за катедрлата Св. Барбара и църквата Вси Светии заплаща се на място само
в чешки крони 220KC за възрастни и 110 KC за деца до 15
Резервации:
Депозит - 350 лв на човек при записване
Доплащане: 31 дена преди дата на тръгване
Разписание на плетите:
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София – Прага Излита в 10:20 / Каца в 11:15
Прага – София Излита в 12:10 / Каца в 15:00
ПРОГРАМА
ДЕН-1 - София- Прага
Събиране на летище София терминал 2 2 часа преди полета до Прага. Кацане на
летището. Трансфер до хотел Dap 3*. Нощувка.
ДЕН-2 - Прага – замъкът Конопище – Ческе Будейовице
Закуска. Напускане на хотела и потегляне към един от най- романтичните замъци в
Бохемия- Конопище, който е бил резиденция на средновековната фамилия- Бенешовичи
и Щернбергови. В обиколката е включено разглеждане на интериора на замъка, както и
свободно време в уханните розови градини с пауни. Продължаваме към легендарния
град Ческе Будейовице, център на пивоварството в Чехия. Пешеходна обзорна обиколка
на града. Свободно време за бира Budweiser в някоя от безбройните бирарии по
главната улица Ланска Трида. Възможност за качване на върха на Черната Кула, от която
се вижда целия град. Входната такса се заплаща на място само в чешки крони 30KC за
възрастни и 20 KC за деца до 15 години. Настаняване в хотел Amadeus 3* в Ческе
Будейовице.
ДЕН-3 - Ческе Будейовице - Чешки Крумлов - замъкът Хлубока
Закуска. Ако има замък, който описва цялата красота на всички бохемски замъци, то това
е Хлубока. За времето на своето над 7 вековно съществуване е сменил 26 собственика,
но от 13 век до 1945 година е бил собственост на рода Швраценберг. Последното му
преустройство е в псевдоготически стил. Впечатление правят изящните дърворезби,
скъпа мебелировка от началото на 19 век. Посещението на замъка включва разглеждане
на оръжейната зала, покоите на принцеса Елеонара, пищните приемни зали с портрети
на представители от рода Шварценбергови. След прекрасната Хлубока следва градът
Чешки Крумлов, който е като декор от приказка. Градът е построен на меандрите на река
Вълтава и е известен със своя замък-крепост, който е втория по големина в Чехия след
Пражкия. Градът е под защитата на ЮНЕСКО. По време на обиколката ще направим
панорамни снимки на града от високо, ще имаме свободно време за разходка из
кокетните средновековни улички. В цената на обиколката е включен и вътрешен тур на
замъка, който върви по така наречената Ренесансова пътека в която ще видим Коридора
на Розенбергови, помещения с мебелировка от 16 век., бароковите покои на
Шварценбергови и др.
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ДЕН-4 Ческе Будейовице - Телч - Требон - Бърно
Закуска. Напускане на хотела. Потегляне към втория по големина град на Чехия- Бърно.
Преди това ще разгледаме малкото средновековно градче Требон или на немскиWittingau. Кратко свободно време за снимки на централния площад и продължаваме
към град Телч. Разглеждане на ренесансовия център на Телч, който е под защитата на
ЮНЕСКО. Пристигане в Бърно и обзорна обиколка на града. Настаняване в хотел Campea
Aparthotel 3* в Бърно.
ДЕН-5 - Бърно - Кромериж - Оломоуц
Закуска. Великоморавски исторически градове. Ще посетим Архиепископския дворец в
Кромериж. Ще се насладим на прекрасната феерия от цветове в градините му.
Вътрешния тур, включен в цената, ще ни позволи да се докоснем до миналото на това
място. Тронната зала, царските покои, музикалната зала, епископските кабинети,
асамблейната зала и др. Продължаваме към гр. Оломоуц, който е бил столица на
Моравия. Обзорната ни обиколка включва двата главни площада Horní a dolny náměstí,
астрономическия часовник, сградата на кметството , арионския фонтан и една от найголемите колони на чумата в Европа. Бузов храд е едно приятно отклонение, пренасящо
ни в края на 12 век, когато е построен в романски стил. Бил е собственост на ордена на
Тевтонските рицари, които оставят в историята му безброй легенди и мистерии. Ще
научим за тях разхождайки се по тайните коридори на замъка. Връщане в хотела в
Бърно. Нощувка.
ДЕН-6 Бърно - замъкът Леднице - Кутна Хора - Прага
Закуска. Преди да се насочим към Кутна Хора и Прага, ще направим отклонение към
един от най-впечатляващите аристократични архитектурни ансамбли в Чехия. Това е
замъкът Леднице, известен с това, че е бил седалище на камарата на Лихтенщайн.
Продължаваме към град Кутна Хора, който е бил център на сребродобива в Бохемия, ще
направим пешеходна обиколка в стария град. Посещение на зловещата черква с
интериор от човешки кости в Седлец и катедралата Св. Барбара. Входната такса се
заплаща на място само в чешки крони 220KC за възрастни и 110 KC за деца до 15 години.
Пристигане в Прага и настаняване в хотел Dap 3*.
ДЕН-7 Прага - Троянски дворец - Карлщейн
Закуска. Несъмнено най-известният бохемски замък, това е замъкът Карщайн. Той е
запазил архитектурата си от 14 век, когато бил построен по нареждане на Великия
Император Карл IV. Разхождайки се из помещенията на Карлщейн ще видим куп
ценности: бижута, корони, рицарски доспехи и др. Троянския дворец е италианска
ренесансова сграда, която е единствена по рода си северно от Алпите. Тя наподобява
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италианско фамилно имение и е била собственост на фамилията Щернбергови.
Останала е в историята като любимото място за отсядане на Мария Тереза, когато е
посещавала Прага. По време на посещението ще имаме възможност да се полюбуваме
на фантастичната фасада, доминирана от бароково стълбище и да се разходим сред
симетрично проектираните градини на двореца. Валдщейнския палат е седалище на
Сената на Чехия. Той е райско място, скрито в суматоха на едномилионния град. Ще
видим Природната стена, Звънящият фонтан, басейна със златни рибки и др.
ДЕН-8 Прага- София
Закуска. Напускане на хотела и трансфер до Летище Вацлав Хавел, Прага. Директен полет
до летище София.
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