Малмьо-Копенхаген-Хамбург-Амстердам-АнтверпенЛюцерн
ЕКСКУРЗИИ - ЦЮ

Малмьо,Копенхаген, Хамбург, Амстердам,Антверпен,Страсбург,Люцерн,Цюрих
,Инсбрук, езерото Блед - екскурзия със самолет и автобус от София,Пловдив,Хасково- ПОТВЪРДЕНА!

7 дни / 6 нощувки
Транспорт: автобус + самолет
Дати: 17.07.2017
Цена: 995 лева
ПРОГРАМА:
ПЪРВИ ДЕН – 17.07.2017
06.45 ч. Отпътуване от летище София Терминал 1/ за Малмьо /по желание
трансфер до София за туристите от Пловдив и Хасково/.
08.20ч.- Пристигане в Малмьо. Разходка в централната част на града, наречен
“перлата на Швеция“- малкия площад “Лила торг”, катедралата “Свети Петър”,
площад “Сторторгет”. Отпътуване за Копенхаген по шестнадесеткилометровия
мост над протока Йоресунд. Разглеждане на Копенхаген – статуите на Ханс
Кристиан Андерсен и Малката Русалка, Площада на кметството, градините

“Тиволи”, най-дългата пешеходна улица в света “Строгет”, фонтана “Гефион”,
кралския дворец “Амалиенборг”, двореца “Кристиансборг”. Нощувка.

ВТОРИ ДЕН – 18.07.2017
Закуска. Отпътуване и разглеждане на Хамбург: Биненалстер, Площада на
Кметството, Алстераркаден, църквата “Св. Михаил”, квартала „Сан Паули”, ул.
„Репербан”, Шпайхерщад – квартала на складовете и пристанището,
Аусенаустер или Елбшосе. Отпътуване за Амстердам. Нощувка.

ТРЕТИ ДЕН – 19.07.2017
Закуска. Разглеждане на Амстердам – централния площад “Дам”, Кралския
дворец, Националния паметник на Освобождението, квартала “Йордан”,
Цветния пазар, площад “Рембранд”. Разходка по каналите. Посещение на
фабрика за шлифоване на диаманти. Свободно време и възможност за
посещение на музеи или цветния пазар. Нощувка.
ЧЕТВЪРТИ ДЕН – 20.07.2017
Закуска. Отпътуване и разглеждане на Антверпен – Катедралата, Кметството,
къщата на Рубенс. Отпътуване за Страсбург. Вечерна пешеходна разходка –
площадите “Клебер” и “Гутенберг”, аптеката “Елен”, Катедралата. Нощувка.

ПЕТИ ДЕН – 21.07.2017
Закуска. Отпътуване и разглеждане на Люцерн /най-живописния и най-уютния
швейцарски град/ – Лъвския паметник, двата покрити моста над река Ройс,
Ледниковата градина. Отпътуване и разглеждане Цюрих – “Банхофщтрасе”,
“Линденхоф”, катедралата “Гросмюнстер”, църквата “Фраумюнстер”.
Отпътуване за Австрия. Нощувка.

ШЕСТИ ДЕН – 22.07.2017
Закуска. Отпътуване и разглеждане на Инсбрук – Стария град, улица “Мария
Терезия“, Колоната на Света Ана, Къщата със златния покрив – най-известната
туристическа атракция в града, Катедралата, Камбанарията, Императорския
дворец. Разглеждане на парк-музея “Кристалния свят на Сваровски“.
Отпътуване за езерото Блед. Свободно време за разходка и посещение на
приказният замък и Часовниковата кула.Нощувка.

СЕДМИ ДЕН – 23.07.2017
Закуска. Отпътуване за България.

Цена за дете до 12 г. в стая с 2-ма възрастни: 945 лв.
Доплащане за единична стая: 325 лв.
17 юли 2017 - 995лв.
Цената включва:
- 6 нощувки със закуски в хотели;
- Автобусен транспорт по програмата;
- Самолетен билет София-Малмьо с включени летищни такси;
- Екскурзоводски услуги;
- Медицинска застраховка.
Цената не включва:
- Входните такси на посещаваните туристически обекти;
- Музея „Ван Гог“/входна такса и резервация/ - 22 евро, . до 18 г. – безплатно;
- Трансфер до летище София за туристите от Пловдив и Хасково/- 25 лв.
- Голям салонен багаж (максимални размери 56см х 45см х 25см)– 30 лева;
- Регистриран багаж до 23 кг.– 80 лева;
- Регистриран багаж до 32 кг.– 100 лева;
*Посещението на музея на Ван Гог и трансфера до летище София се заявяват и
заплащат предварително, при записване за екскурзията и се провеждат при
минимум 20 туриста*

