NEW BALKAN TOURS
НОВА ГОДИНА ВЪВ ВИЕНА
С ПОЛЕТ ОТ СОФИЯ
30 декември - 3 януяри
5 дни / 4 нощувки
Цените в таблицата по-долу са в ЛЕВА на човек, в стандартна стая на база нощувка и
закуска, с включени летищни такси за ранни записвания до 30.10.2018 г.
Човек в двойна /
Дете 2-11.99 г. в стая с 2
Хотел
Единична стая
Тройна стая
възрастни
Azimut Delta
1156
1656
1046
4*
Цената е в ЛЕВА, на човек и включва:
Самолетен билет София – Виена – София с авиокомпания България Ер
4 нощувки със закуски в съответния хотел във Виена
Панорамна и пешеходна обиколка на Виена с екскурзовод на български език
Трансфер летище – хотел – хотел
Медицинска застраховка Асистънс с покритие 10 000 евро в ДЗИ
В цената не е включено:
Екскурзия до Виенската гора и Баден – 90 лв. за възрастен / 45 лв. за деца до 11.99 г.
Посещение на Императорските апартаменти и музея на Сиси в двореца Хофбург с
местен екскурзовод на български език с включена входна такса на турист – 60 лв. за
възрастен / 30 лв. за деца до 11.99 години
Посещение на Императорската съкровищница с местен екскурзовод с включена
входна такса за Съкровищницата – 45 лв. за възрастен / 23 лв. за дете
Полудневна екскурзия до двореца Шьонбрун с включена входна такса – 75 лв. за
възрастен / 38 лв. за дете
Увеличение на летищни или горивни такси – ако има такова се заплаща задължително
Градска такса: от € 1,50 до € 2.50 на нощувка.
Часове на полетите:
София – Виена: Излита в 15:00 ч. / Каца в 15:35 ч.
Виена – София: Излита в 21:25 ч. / Каца в 23:55 ч.
Резервации:
Първоначална вноска: 350 лв. Краен срок за пълно плащане: 31 дни преди пътуване.
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NEW BALKAN TOURS
Допълнителни екскурзии
Панорамна и пешеходна обиколка на Виена с местен екскурзовод на български език –
включена в цената.
Разглеждане на: дворецът Белведере, един от най-хубавите барокови образци в света,
принадлежал на Хабсбургите, Виенската опера, където ежегодно се провежда оперен
бал, булевард Рингщрасе, изграден на мястото на старата крепостна стена, дворецът
Хофбург - зимната резиденция на Хабсбургите, Парламентът със статуята на Атина
Палада, Кметството - внушителна сграда в неоготически стил, Къщата на Хундертвасер с
необичайните си апартаменти, следващи единствено природните форми, най-старият
увеселителен парк в Европа Пратер със символа на Виена - Виенското колело.
Виенската гора и Баден
90 лева / 45 лева деца 2 – 12 г.
Посещение на красивата южна част на Виенската гора, минавайки през романтичната
долина Хеленентал, с посещение на абатството Светият кръст, където се пазят мощите на
последния владетел от династията Бабенберг, разходка в Баден - основан от римляните,
градът е известен с термалните си извори.
Посещение на двореца Шьонбрун
75 лева / 38 лева деца 2 – 12 г.
Шьонбрун и неговите красиви барокови градини са абсолютно задължително да бъдат
посетени за всеки гост на Виена. Построен от известния архитект Фишер фон Ерлах през
17-ти век, двореца днес е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.
Екскурзията ще Ви покаже красотите на част от всичките 1000 стаи, много от тях
декорирани от императрица Мария Терезия. Двореца се е ползвал за лятна резиденция
на кралското семейство, а в градините има много интересни забележителности, като
лабиринта от растителност и зоологическа градина.
Посещение на Императорската съкровищница в двореца Хофбург
45 лева / 23 лева деца 2 – 12 г.
Императорската съкровищница е място, където се съхраняват най-значимите и богати
колекции от светски и религиозни съкровища, обхващащи повече от хиляда години от
Европейската история, както и Копието на съдбата, за което се носи преданието, че онзи,
който го притежава ще завладее света.
Посещение на Императорските апартаменти и музея на Сиси в двореца Хофбург
60 лева / 30 лева деца 2 – 12 г.
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Посещение на императорския дворец и разглеждане покоите на император Франц
Йозеф І и императрица Елизабета Баварска – Сиси.
ПРОГРАМА
ДЕН-1/ 30.12.2018 г.
Събиране на летище София за полет до Виена. Кацане във Виена. Трансфер до хотела.
Продължителност на трансфер – около 40 минути. Настаняване. Свободно време –
необходимо е ползване на градски транспорт. Нощувка
ДЕН-2/ 31.12.2018 г.
Закуска. Панорамна обиколка на Виена с местен екскурзовод. Свободно време във
Виена или по желание: Полудневна екскурзия Виенската гора и Баден с местен
екскурзовод – посещение на красивата южна част на Виенската гора, минавайки през
романтичната долина Хеленентал, с посещение на абатството Светият кръст. Нощувка.
ДЕН-3/ 01.01.2019 г.
Закуска. Свободно време във Виена или по желание: Полудневна екскурзия - посещение
на Императорската съкровищница в Хофбург с местен екскурзовод на български език,
където се съхраняват най-значимите и богати колекции от светски и религиозни
съкровища. Нощувка.
ДЕН-4/ 02.01.2019 г.
Закуска. Свободно време във Виена – необходимо е ползване на градски транспорт или
туристическа програма по желание: Полудневна екскурзия - посещение на
Императорските апартаменти и музея на Сиси в двореца Хофбург с местен екскурзовод
на български език.
ДЕН-5/ 03.01.2019 г.
Закуска. Напускане на хотела. Свободно време. По желание: полудневна екскурзия до
двореца Шьонбрун с включен вход. Трансфер до летището. Продължителност на
трансфер – около 40 минути. Полет Виена-София.
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