Уикенд във Виена

4 дни / 3 нощувки - Самолетна програма
Всяка Сряда

Цени от 349€ с включени летищни такси

Градът на изящната архитектура, музиката и
Моцарт.

Програма
ДЕН 1
Отпътуване за Виена с директен полет в 15:00 ч. Пристигане във Виена в 15:35ч.
Трансфер и настаняване в хотел Enziana 3*. Нощувка.
ДЕН 2
Закуска. След закуска възможност за Пешеходна обиколка в центъра на Виена с
посещение на кафене Захер с лицензиран местен екскурзовод на български език.
Обиколката включва разглеждане на най-интересните исторически паметници в
центъра на града, като в края на тура ще посетите известното кафе Захер, където се
прави едноименната и една от най-популярните в света торта. На чаша кафе и парче
торта ще чуете разказа за тази кулинарна легенда на Виена. Заплаща се
допълнително. В цената не са включени транспортни разходи. Свободно време.
Нощувка.
ДЕН 3
Закуска. Възможност за Hop On Hop Off (начало от спирката пред Виенската опера),
слушалки на различни езици. С червената линия на туристическият автобус Hop On
Hop Off ще откриете величествените постройки на Рингщтрасе. Разположена е на
мястото на старите градски стени на Виена. През 1857г. император Франц Йосиф I
издава декрета „Това е моята воля“ (на немски: „Es ist Mein Wille), с който
разпорежда да се премахнат градските стени. Новата улица „Рингщтрасе“ и
сградите са замислени като символ на величието на Хабсбургите и
Австро-Унгарската империя. През следващите десетилетия по нея са построени
множество частни и обществени сгради. Заплаща се допълнително. (транспортните
разходи до началото на обиколката не са включени в цената).
ДЕН 4
Закуска. Свободно време. Възможност за разходка из града. Трансфер до летището.
Отпътуване за София в 20:45 ч., кацане в 23:15 ч.

Цената включва :
* Самолетен билет София – Виена – София на AK България Ер с включени
летищни такси в размер на 51 евро към дата 07.01.2017 г. и багаж до 23 кг.;
* 3 нощувки със закуски в избрания от вас хотел (При желание от ваша страна
може да предложим и други хотели)
* Трансфер летище – хотел – летище;
* Медицинска застраховка
Цената не включва :
* Допълнителни екскурзии;
* Разходи от личен характер;
* Застраховка „Отмяна на пътуване“
* Транспортни разходи;
* Входни такси;
Цени и дати на заминаване:
За периода 20.07 - 24.08 - 375€
За периода 31.08-26.10 - 399€
За периода 02.11-07.12 - 349€
Допълнителни ексурзии:
1.
2.

Пешеходна обиколка в центъра на Виена – 88 лв. на човек (при мин. 2-ма)
Hop On Hop Off – 55 лв. на човек (билет за червената линия);

Входове за музеи:
* Посещение на двореца Шьонбрун – 30 лв. на човек;
* Галерия Албертина – 30 лв. на човек
* Музей на историята на изкуствата – 32 лв. на човек / комбинация с дворцовия
комплекс Хофбург – 41 лв. на човек
* Двореца Белведере – 41 лв. на човек (деца до 18г. вход свободен)

Забележка:
* Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат от България. Туроператорът не
дава гаранция за осъществяването на всеки един от туровете, заплатен на място във
Виена.
* Компанията си запазва правото за промени в последователността на програмата.

* Няма минимален брой туристи за осъществяване на пътуването. Програмата е
гарантирана
* Поради постоянно променящите се цени на горивата авиокомпаниите могат да
начислят т.нар.горивна такса /fuel surcharge/. В такъв случай туроператорът си
запазва правото да променя цената на пътуването с фактическата стойност на
горивната такса и тя ще е дължима за всички резервации за полета, за които тя се
начислява, без значение кога те са направени.
* При желание от ваша страна може да предложим и други хотели.

Начин на плащане:
Депозит 175 EUR или 345 лева при записване; доплащане до 20 дни преди датата на
отпътуване!
Всички цени се заплащат в лева по курс 1.95583 BGN за 1 EUR. Плащането може да
се извърши в брой, по банков път или с карта. Върху цените не се начислява ДДС.
Необходими документи:
Лична карта, за деца до 18 г. пътуващи с един или без родител – нотариална заверка
от единия или двамата родители! Пътуването е безвизово и без медицински
изисквания за имунизации.
Срокове за анулации и неустойки:
Депозитът не се възстановява. При анулация до 10 дни преди датата на отпътуване,
се възстановява разликата.

