Септемврийски празници във Виена
21.09.2017г - 24.09.2017г / 4 дни, 3 нощувки
Самолетна програма

Програма
1 Ден: Среща на летище София,Терминал 2 за полет до Виена. Кацане във
Виена. Трансфер до хотела. Настаняване. Свободно време – необходимо е
ползване на градски транспорт. Нощувка.
2 Ден: Закуска. Панорамна обиколка на Виена с местен екскурзовод.
Възможност за допълнителни екскурзии:
*** 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.
3 Ден: Закуска. Свободно време. Нощувка.
Възможност за допълнителни екскурзии:
*** 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".
*** Полудневна екскурзия - посещение на Императорските апартаменти и
музея на Сиси в двореца "Хофбург"с местен екскурзовод на български език.
4 Ден: Закуска. Напускане на хотела. Свободно време. Полудневна екскурзия до
двореца.

Хотел по програмата:
Хотел Zeitgeist 4*

Настаняване: Стандартна стая с включена закуска
Цени:
На човек в стая с 2 легла: 404€
На човек в стая с 1 легло: 497€
Двама възрастни и едно дете (2-11.99г) в 1 стая: 1188€
Цената включва:
*Самолетен билет София – Виена – София с авиокомпания България Ер;
*Летищни такси;
*Чекиран багаж до 23 кг. и 10 кг. ръчен багаж;
*3 нощувки със закуски в хотел във Виена;
*Обзорен тур на Виена с професионален екскурзовод на български език;
*Трансфер летище – хотел – хотел;
*Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро;
*Водач от България.

Цената не включва:
*Входни такси и билети за други музеи, обекти, прояви, посещавани по
желание;
*Градски транспорт: 2,20 EUR (еднопосочен билет); 7,60 EUR (карта за 24 часа);
15,40 EUR (карта за 72 часа);
*Допълнителни екскурзии.
Полетно разписание:
София – Виена: Излита в 15:00 / Каца в 15:35
Виена – София: Излита в 20:35 / Каца в 23:05
*** Възможна е промяна на полетното разписание, като клиентите ще бъдат
уведомени своевременно.
*** Туроператорът си запазва правото да прави промени в програмата.
Допълнителни екскурзии:
*Екскурзия до Виенската гора и Баден – 86 лв. за възрастен / 43 лв. за дете;
*Посещение на Императорските апартаменти и музея на Сиси в двореца
"Хофбург" с местен екскурзовод на български език (с включена входна такса) на
турист – 50 лв. за възрастен / 20 лв. за дете;
*Посещение на Императорската съкровищница с местен екскурзовод (с
включена входна такса за Съкровищницата) – 40 лв. за възрастен / 20 лв. за
дете;
*Полудневна екскурзия до двореца Шьонбрун с включена входна такса – 69 лв.
за възрастен / 35 лв. за дете.
Забележка:
*Минимален брой за провеждане на пътуването няма. Седалките в полета и
стаите в хотела са гарантирани.
*Задължително се заплаща увеличение на летищни или горивни такси – ако има
такова се заплаща 21 дни преди датата на полета.
Условия за резервации:
*Депозит: 300 лв на човек при записване;
* Доплащане: 22 дена преди дата на тръгване.
Условия за анулации:
*До 60 дни преди датата на полета: без неустойка;
*От 60 до 30 дни: 300 лв;
*От 29 до 20 дни: 50% от общата стойност на пътуването;
*От 19 до 14 дни: 80% от общата стойност на пътуването;
*Под 14 дни преди датата на пътуване: цялата дължима сумa.

