Отпразнувайте Нова Година 2018 в Брюксел - Сърцето
на Европа
Дата: 30.12.2017г. - 02.01.2018г. / 4 дни, 3 нощи

Посрещнете Нова Година в Брюксел – столицата на Белгия и на
Европа. Почувствайте се като европейските избраници и прекарайте
няколко нощи в четири звездния хотел в непосредствена близост до
сградата на Европейската комисия. Разгледайте забележителностите
на красивата белгийска столица, отдайте се на шоколадовото
изкушение, пробвайте различните видове белгийска бира, не
пропускайте да похапнете прочутите белгийски гофрети и
превърналите се в национален символ пържени картофи, посетете
красивия Брюж.

Програма:
Първи ден (30.12.2017) - сутринта отпътуване от летище София, Терминал 1 с
полет на WizzAir. Трансфер от летище Шарлероа до хотела Silken Berlaymont 4*.
Оставяне на багажа и време за обяд.
В 13.30 часа тръгване на обиколка на Брюксел (комбинирана обиколка с
организиран транспорт и на български при минимум 15 човека и на
английски при по-малък брой). Ще видите: Европейския комплекс с
основните сгради, седалище на структурите на Европейския съюз, Площада на
Борсата (Place de la Bourse) с красивото й здание, Големия площад (Grand Place)
с уникалните сгради, които са му донесли световна известност, статуята на
Пикаещото момченце (Mannequin Pis), превърнала се в символ на града,
квартала Гран Саблон (Grand sablon), катедралите Сен Мишел (St. Michael) и
Сен Гудула (St. Gudula), Кралския площад и двореца, Конгресната колона (La
colonne du Congrès) с Гроба на незнайния войн, квартала Heyzel с Атомиум и
мини Европа, изложбени зали, спортни съоръжения и планетариума.
Втори ден (31.12.2017) - Ден за самостоятелно разглеждане на града и
забележителностите му със собствен ритъм. Обърнете внимание на калканите с
изрисувани герои на комикси – другата голяма гордост на Брюксел, който с
основание се счита за столицата на комиксите. Тук се намира и единственият
музей в света, посветен на това изкуство. Можете да се отдадете на
новогодишен шопинг, да се включите в турове, посветени на шоколада или
бирата (по желание, срещу допълнително заплащане), донесли славата на
Белгия в цял свят или да отидете на целодневна екскурзия до сякаш излезлия от
приказките град Брюж и да се разходите из историческия му център, който е
включен в списъка на ЮНЕСКО за световнo културно наследство
(допълнителна екскурзия, по желание). Вечерта ще се потопим в празника.
Обичайно място за празничната анимация на открито е пространството между
площада Брукер (la place de Brouckère) и Борсата (la Bourse). Желаещите да
присъстват започват да пристигат още от 19 часа. Анимацията започва в 20ч, а
програмата в 23ч. и включва музика, спектакли звук и светлина и DJ шоу. В
полунощ празничните фойерверки се изстрелват от Мон дез Ар (Mont des Arts)
и се виждат чудесно от Големия площад. В новогодишната нощ, след полунощ
общественият транспорт в Брюксел е безплатен и работи с удължено време.
Трети ден (01.01.2018) – Честита Нова година!
Време за почивка след дългата празнична нощ. А след това не трябва да се
лишаваме от чаша горещ шоколад или чаша бира (в Белгия има над 2735 вида
бира). Започнете годината без стрес, със спокойна разходка из европейската
столица. Нощувка.
Четвърти ден (2.01.2018) - трансфер до летище Шарлероа и полет към
България.

Цени:
За възрастен в двойна стая:

 За ранни записвания до 30.10.2017г. - 582€
 Стандартна цена: 659€

За дете (до 11,99 год) настанено с двама възрастни:
 За ранни записвания до 30.10.2017г: 498€
 Стандартна цена: 587€

Доплащане за единична стая: 136€
Цената включва :

 Самолетен билет София – Шарлероа - София на авиокомпания "Wizz Air" с
включен голям салонен багаж с размери 55 х 40 х 23 см
 Трансфери летище Шарлероа - хотел в Брюксел - летище Шарлероа
 3 нощувки със закуски в хотел BERLAYMONT 4*, BRUSSELS (вижте
информацията за хотела по-долу)
 Комбинирана обиколка с организиран транспорт и на български при
минимум 15 човека и на английски при по-малък брой туристи
 Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ с асистанс и лимит на
отговорност 10 000 EUR
 Водач от България по време на екскурзията (при група над 15 човека)

Цената не включва :

 Празнична новогодишна вечеря (очаквайте оферта)
 Туристическа такса от 4,24 евро/стая на нощ, която се заплаща
задължително на място
 Чекиран багаж 20 кг – 75 лв/ посока
 Шоколадов тур на Брюксел с дегустации на шоколад (на английски)
 Бирен тур на Брюксел с дегустации на бира (на английски)
 Входни такси за музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
 Застраховка "Отмяна на пътуване“
 Допълнителни екскурзии и услуги

Допълнителни екскурзии:

 Шоколадов тур на Брюксел с дегустации (на английски, а за френски и
испански по запитване) на 30.12.2017 от 14ч. – продължителност 2
часа, Цена 31 евро (61 лв). Тур в центъра на Брюксел на най-добрите
магазини за шоколад. Запознаване с историята на шоколада и развитието на
това кулинарно изкуство в Брюксел. Дегустация на изделията на
най-добрите белгийски производители на шоколад.

 Бирен тур
на 30.12 и на 31.12– в продължение на 4 часа ще се
запознаете с огромното многообразие на над 2 000 вида белгийски бири и
ще опитате 8 от тях, придружени със снаксове. Турът започва в 18,45 и
продължава до 23 часа. Ако изберете да го направите в празничната вечер
ще можете директно след това да се включите в новогодишното
празненство на открито. Цена 90 евро/човек (176 лв).
 Шоколадов тур и 45-минутно ателие за ръчно производство на бонбони
– начало в 8,45 ч и край в 13 ч. След посещение на шоколадовите бутици
на най-известните белгийски марки и дегустации (Wittamer, Neuhaus,
Godiva, Pierre Ledent и Chocopolis) ще вземете участие в 45-минутното
шоколадово ателие, в което ще научите как да правите ръчно изработени
бонбони и шоколадови великденски яйца. Цена 70 евро/човек (136 лв)
*** Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат в България.

Условия за записване:

 Депозит 50% от стойността на пакета
 Доплащане 30 дни преди датата на отпътуване

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.

Забележка:

 Минимален брой участници за осъществяване на програмата - 20 туристи.
 Срок за уведомление за ненабран минимален брой участници:- 14 дни преди
датата на отпътуване.
 Туроператорът си запазва правото да прави промени по програмата.
 Туроператорът има възможност, по искане на Потребителя да му предложи
възможността за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване".


Полетна информация

София 5:45 ч - Шарлероа/Брюксел 7:40 ч
Шарлероа/Брюксел 8:15 ч - София 11:55 ч

Хотел BERLAYMONT 4*, BRUSSELS
Хотелът е разположен е в сърцето на Европейския квартал на Брюксел , където
се намират сградите на Европейските институции. Хотелът е заобиколен от
ресторанти и кафенета и се намира на 150м. от метро станция Schuman и
трамвайната спирка на линии 1 и 5, които предлагат директен достъп до
историческия център на града. Площад Гран Плас, търговската зона и статуята
Манекен Пис са на 3,5 километра от хотела.
Хотелът е комфортен и елегантен. По идея на Жак Оландер (Jacques Hollander)
хотелът умело интегрира в интериора си изкуството на фотографията от 20-ти
век. Всички стаи са климатизирани, имат сешоар, минибар и преса за панталони,
електронен сейф, кана за чай и кафе, кабелна телевизия и високоскоростен
безплатен интернет
СПА център Berlaymont Relax разполага със сауна, парна баня и фитнес зала.
Гостите могат да използват тези съоръжения срещу допълнителна такса. За
достъпа да сауната и парната баня се изисква бански костюм.

