NEW BALKAN TOURS
ШВЕЙЦАРИЯ И БАВАРСКИ ЗАМЪЦИ
Милано – Лаго Ди Маджоре – Лаго Ди Комо – Лугано – Лаго Ди Гарда– Сент Мориц –
Баварски Замъци Нойшванщайн и Линдерхоф – Мюнхен - Инсбрук – Kristallwelten
Swarovski
12 - 19 октомври 2018
Цена на човек в двойна или тройна стая - 1280 лева
Единична стая - 1680 лева
Дете 2 – 12 г - 1075 лева
Цената е в ЛЕВА, на човек и включва:
Самолетен билет София – Милано – София с България Ер
Регистриран багаж 23 кг и 10 кг ръчен багаж с макс. размери 55x40x20
Хотелско настаняване както следва:
5 нощувки със закуски в хотел 3* в района на Милано
2 нощувки със закуски в хотел 3* в района на Мюнхен
Посещение на ски курорта Сент Мориц в Швецария, Мюнхен, Баварските замъци
Нойшванщайн и Линдерхоф, екскурзия Лаго Ди Маджоре с разглеждане на
Боромеовите острови, обиколка на Милано, езерото Лаго Ди Гарда, Комо и Лугано
Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро;
В цената не е включено:
Входни такси и билети за други музеи, обекти, прояви, посещавани по желание
Резервации:
Депозит: 350 лв на човек при записване
Доплащане: 31 дена преди дата на тръгване
Условия за анулации:
до 60 дни преди датата на полета: 100лв/ човек
от 60 до 31 дни: 350лв/човек
от 30 до 1 ден преди датата на пътуване: цялата дължима сумa.
Разписание на полетите:
София – Малпенса, Милано : Излита в 19:05 / Каца в 20:15
Малпенса, Милано – София: Излита в 21:05 / Каца в +00:15
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ПРОГРАМА
ДЕН-1
София- Милано
Събиране на летище София 2 часа преди полета, за полета до Милано, Малпенса.
Трансфер и настаняване в хотел Shg Grand Hotel Milano Malpensa 4* в района на Милано.
Свободно време. Нощувка.
ДЕН-2
Милано – Лаго Ди Маджоре - Милано
Закуска. Полудневна екскурзия до езерото Лаго Ди Маджоре с разглеждане на
Боромеовите острови – Изола Бела, приютяващ един от най-известните дворци в
Италия, Изола деи Пескатори – живописно рибарско селище, Изола Мадре без слизане
на острова с ренесансовата си вила, потънала в цветя сред великолепен парк. Разходка
из Стреза, перлата на Лаго Маджоре. Връщане в хотела. Следобед, Полудневна
екскурзия - обиколка на Милано с местен екскурзовод на български език около 2 часа –
разглеждат се: Катедралата, галерията Виктор - Емануил II, паметника на Леонардо да
Винчи, Ла Скала отвън, замъка Сфорца отвън. Свободно време. Връщане в хотела
вечерта. Нощувка.
ДЕН-3
Милано – Лага Ди Гарда - Милано
Закуска. По желание, целодневна екскурзия до езеро Лаго Ди Гарда. Разглеждане на
бреговете на най-голямото езеро в Италия - Гарда. посещение на Сирмионе разположен
на върха на малък живописен полуостров, тясна ивица земя, врязана в езерото, това
прекрасно градче е най-престижният курорт на езерото, къщите му са скупчени около
историческата крепост Рока Скалиджера - 13 век. Възможност за разходка с корабче по
езерото Гарда. Свободно време. Кратка разходка из Бардолино китно селце, известно с
реномираното вино от областта. Свободно време. Връщане в хотела. Нощувка.
ДЕН-4
Милано – Комо и Лугано - Милано
Закуска. Целодневна екскурзия до Комо Италия + Лугано Швейцария. Отпътуване
за Комо. Разглеждане на Комо – Пиаца дел Дуомо, катедралата Санта Мария Маджоре,
кметството. Възможност за изкачване с фуникуляр до Брунате, откъдето се открива
прекрасна гледка към езерото, и където се намират вила Белависта, в която е починал
Пенчо Славейков, църквата, в която е било опято тялото на поета и гробището, където е
бил погребан, преди тленните му останки да бъдат пренесени в България - осем години
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след смъртта му. Възможност за разходка с корабче по езерото. Отпътуване за Лаго ди
Лугано. Разглеждане на гр. Лугано Швейцария – крайбрежната променада с прекрасния
парк, казиното, централния площад, катедралата и др. Връщане в хотела. Нощувка.
ДЕН-5
Милано – Сент Мориц – Мюнхен
Закуска. Освобождаване на стаите в хотела. Отпътуване с автобус за Германия. По пътя
посещение на един от най-известните ски курорти в света - Сент Мориц Швейцария.
Пешеходна разходка в центъра на аристократичния курорт, разположен на 1860 метра
надморска височина. Възможност за изкачване с лифт до няколко станции, най-високата
от които е на около 3000 метра надморска височина билета за лифта се заплаща
допълнително. Отпътуване за Мюнхен и настаняване в хотел 3*. Нощувка.
ДЕН-6
Мюнхен – Нойшванщайн – Мюнхен
Закуска. Отпътуване за света на баварските замъци на приказния крал Лудвиг II.
Посещение и разглеждане на замъка на рицарите – Нойшванщайн, наричан гордостта
на Бавария, всепризнат образец за съвършенство сред германските кралски замъци –
последната фантазия на ексцентричния владетел. От паркинга на автобусите до замъка
Нойшванщайн има 30 мин. ходене пеша. Има възможност да се придвижите с файтони –
цената в посока нагоре е 6 EUR или със специален автобус – совалка, който в посока
нагоре струва 3 евро. При посещение на Нойшванщайн, трябва да имате предвид, че
между първия и втория етаж на замъка има над 90 стъпала стълбището е в кулата на
замъка. Усилията Ви, обаче, ще бъдат възнаградени с възхитителни алпийски пейзажи,
на фона на които силуетите на замъците Ви връщат в детството – ще се почувствате
сякаш сте в приказка на Шарл Перо. Връщане в гр. Мюнхен и пешеходна разходка в
центъра на баварската столица: Мариенплац с Колоната на Дева Мария, църквата Св.
Петър, Старото кметство, Новото кметство - изключително творение на строителството,
църквата Фрауенкирхе, превърнала се в символ на Мюнхен, Новата резиденция,
Хофбройхаус - бирария с неповторима баварска атмосфера. Вечерта връщане в хотела .
Нощувка
ДЕН-7
Гармиш Партенкирхен – Линдерхоф – Инсбрук - Милано
Закуска. Освобождаванена стаите в хотела. Отпътуване за дворецът Линдерхоф любимо място за усамотение на Людвик II, шедьовър в стил барок и рококо,
единственият, завършен от него приживе. Разходка в градините на двореца.
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Отпътуване за Автрия. Преминаване през красивия гр. Инсбрук и посещение на
централата на Swarovski - Kristallwelten входния билет се заплаща допълнително.
Отпътуване за Милано. Настаняване в хотел Shg Grand Hotel Milano Malpensa 4* в района
на Милано .Свободно време. Нощувка.
ДЕН-8
Милано- София
Закуска. Напускане на хотела. Трансфер до Летище Малпенса, Милано. Директен полет
до летище София.
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