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Уикенд в Берлин 
2 или 3 нощувки  

 

 
 
 
Берлинзапочва съществуването си като скромен търговски център през ХІІІ век. След обединението на 
Германия през 1990 г., той се разгръща в динамичен и креативен град. Берлин е сърцето на модерна 
Германия със стоически ритъм, който отеква през величествените обществени сгради, музеи и театри, 
градски ресторанти, оживени кръчми и шумни нощни клубове. Той е град, който се храни и процъфтява с 
промените, и който е осъзнал силата и властта си като следствие от собственото си преоткриване. 
 
Малко места по света са известни колкото Берлин. Градът има много богата история, а в същото време 
притежава и най-модерна архитектура и изкуство. Различните райони на града като Тиергартен 
(Tiergarten), Митте (Mitte), Кройцберг (Kreuzberg) и Пренцлауер (Prenzlauer) са уникални. Берлин успешно 
съчетава малкото градче с големия град, историческото с модерното и ежедневието с мечтите. Просто 
отворете сетивата си и тръгнете на пътешествие из Берлин. 
 
Културното разнообразие и множеството забележителности са смайващи. А уникалността на града, идва от 
факта, че не подлежи на класификация. Луксът на Кюрфурстендам (Kürfurstendamm) е в контраст с 
бохемската част Кройцберг (Kreuzberg) и с футуристичния площад Потсдамер (Potzdamer), целият в стъкло 
и стомана. След падането на стената, Берлин става център на иновативното и футуристично мислене. На 
архитектите е дадена свобода да предприемат нови решения и да осъществяват нови идеи затова и 
художници от цял свят идват в Берлин, за да се потопят във вдъхновяващата атмосфера. 
И немаловажно - освен наденички и кисело зеле тук може да се дегустира качествено суши и първокласна 
италианска кухня. И традиционното ”Milchkaffee und ein Stück Kuchen” – кафе с мляко и парче сладкиш. 
Гостоприемен Берлин приветства посетителите с чувство, което малко градове по света притежават. 
 
 

Цена: от 419 лева 
 
Цената включва: 

 Самолетен билет за директен полет София–Берлин–София на авиокомпания “България 
Ер” с включени летищни такси на стойност 127 евро, които подлежат на препотвърждение; 

 3 или 2 нощувки със закуски в избран от вас хотел в ЦЕНТРАЛЕН Берлин от посочените 
по-горе; 

 Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 5 000 
EUR 

 
Цената не включва: 

 Трансфер летище - хотел - летище. По Ваше желание такъв може да бъде осигурен; 
 Полудневна екскурзия до Потсдам и двореца “Сансуси”; 
 Входни такси за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание и градски 

транспорт. 
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Цена на човек, настанен в двойна стая: 
 

3 нощувки 
  

Хотел Сайт на хотела Цена 
ALL in Hotel and Hostel 2* http://www.all-in-hostel.com/ 454 лева 
IBIS Styles, 
ALEXANDERPLATZ 3*  

606 лева 

EXCELSIOR Hotel 4* http://www.hotel-excelsior.de/en 606 лева 
PARK INN by Radisson, 
Alexanderplatz 4* 

http://www.parkinn.com/hotel-berlin 708 лева 

ABBA Berlin 4* http://www.abbaberlinhotel.com/en/ 708 лева 
 
   

2 нощувки 
  

Хотел Сайт на хотела Цена 
ALL in Hotel and Hostel 2* http://www.all-in-hostel.com/ 419 лева 
Express by HOLIDAY INN 
CITY CENTRE 3* 

http://www.hiexpress.com/hotels/us/en/berlin/berab/hoteldetail 511 лева 

PARK INN by Radisson, 
Alexanderplatz 4* 

http://www.parkinn.com/hotel-berlin 547 лева 

GOLD INN ANGLETERRE 4* http://www.hotel-angleterre.de/default.aspx?lang=en 547 лева 
GOLD INN ADREMA 4* http://www.hotel-adrema.de/ 487 лева 

 
 
Допълнителна Информация: 

 трансфер летище - хотел – летище 260 лева (при 1-4 туристи); 
 Посочените цени не са валидни по време на празнични дни и изложения; 
 Свободните места на посочените цени са ограничени. Пакетните цени са валидни при наличие на 

свободни места по полетите в заложените класи; 
 Часовете на излитане и кацане са в местно време. Възможни са промени в полетното разписание. 

   
 
Полетно Разписание 
 
 Четвъртък - Неделя - 3 нощувки 

Направление Час 

София - Берлин 13:20 - 14:35 

Берлин - София 19:20 - 22:30 

  
 Петък - Неделя - 2 нощувки 

Направление Час 

София - Берлин 17:10 - 18:30 

Берлин - София 19:20 - 22:30 
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Допълнителни екскурзии: 
 
 

 Навътре в историята– пешеходен тур (3:45 часа) Възрастен - 12 евро / Дете - 0 евро 
Включва –екскурзията разкрива цялостната история на Берлин – от Пруските крале, през Хитлер и Третия 
Райх, Студената война и до наши дни; местен екскурзовод.  
Екскурзията се провежда всеки ден 
 

 Третия райх– пешеходен тур (4 часа) Възрастен - 12 евро / Дете - 0 евро 
Включва – задълбочено изследване на най-знаковите режим и личност на 20 век.  
Екскурзията се провежда понеделник/сряда/петък/неделя 
 

 Класически тур с трабант(1 час) Възрастен – 67.50 евро / Дете - 67.50 евро 
Включва – ползване на Трабант по избор; информация за града от лицензиран местен екскурзовод, 
информацията се подава във всеки автомобил посредством високоговорителите на вграденото радио; 
лиценз за управление на Трабант (за шофьорите, които управляват за първи път)  
Екскурзията се провежда всеки ден 
 

 Берлинската стена с трабант(2 часа) Възрастен - 100 евро / Дете - 100 евро 
Включва – ползване на Трабант по избор; приключение по пътя на Берлинската стена – най-добрата 
екскурзия с трабант; екскурзовод; всеки участник получава истински камък от Берлинската стена и лиценз 
за управление на трабант.  Екскурзията се провежда всеки ден. 
 

 Автобусна обиколка на Берлин – Hop on-Hop Off (с коментари на италиански, англий ски, 
немски, френски, руски, испански език) 30 лв; 

 Полудневна екскурзия до Потсдам и двореца “Сансуси” 78 лв; 
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Уикенд в Париж - градът на любовта и виното 
В периода Април - Октомври 2013г 

 

 
 
 
 
"Най-романтичният град", "градът на любовта", "най-посещаваният град", "градът на светлините" 
- както и да се нарече Париж, няма да се сбърка. Париж възбужда всички сетива, за да се види, 
чуе, усети, докосне и помирише. От романтичната Сена до просторните многоцветни пейзажи, 
типично френските бистра до Айфеловата кула - Париж е олицетворение на всичко френско.  
Най- романтичните сезони за посещение на Париж са пролетта и есента, но Париж е 
гостоприемен през цялата година.  
  
В Париж могат да се видят толкова много неща.  Триумфалната арка и „Шанз-Елизе“, която 
се смята за най-голямата и красива улица в цял свят. Площад „Concorde“ и градината Тюйлери 
( Jardin des Tuilleries). Лувъра  и р. Сена.  Ile de la Cité - историческото ядро на Париж със 
Съдебната палата, катедралата Нотр' Дам и Префектурата.Близо до Нотр' Дам се намира улица St. 
Michel Street - оживена и окъпана в светлина, водеща до Сорбоната. Айфеловата кула и 
увеселителния парк на Уолт Дисни, за който е хубаво да се отдели поне един ден.  
 
 
 

Цена: от 356 лева 
 
 
 
Цената включва: 
 

 Двупосочен самолетен билет София – Париж – София с авиокомпания Bulgaria air 
 2/3 нощувки със закуски в централно-разпопожен хотел от изброените по-горе (или 

подобен) 
 Медицинска застраховка с покрите до 5 000 евро 

 
 
Цената не включва :  
 

 Двупосочен трансфер летище - хотел - летище; 
 Летищни такси в размер на 129 евро (252,32 лева) на човек, актуални към 11 Март 2013г; 
 Доплащане за пътуване във Висок Сезон - 40 евро (78,24 лева) на човек; 
 Допълнителни екскурзии; 
 Лични разходи. 
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Цена на човек в двойна стая: 
 
  
2 нощувки 

Хотел Сайт на хотела Цена 

HIBISCUS 2*  http://www.hotel-hibiscus-republique.com/en 356 лв. 

MEDIAN PORTE DE 
VERSAILLES 3* 

 http://parisportedeversailles.medianhotels.com/ 390 лв. 

BRISTOL REPUBLIQUE 3* http://bristolrepubliquehotelparis.priorguest.com/en 392 лв. 

MONCEAU ETOILE 3* http://www.monceauetoile.com/gb-index.htm 460 лв. 

REGINA OPERA 3* http://www.astotel.com/hotel-regina-opera-paris.php 493 лв. 

BEST WESTERN MARAIS 
BASTILLE 3* 

http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-paris-11eme,Best-
Western-Marais-Bastille,93535 

566 лв. 

  
 3 нощувки 

Хотел Сайт на хотела Цена 

HIBISCUS 2*  http://www.hotel-hibiscus-republique.com/en 449 лв. 

MEDIAN PORTE DE 
VERSAILLES 3* 

 http://parisportedeversailles.medianhotels.com/ 482 лв. 

BRISTOL REPUBLIQUE 3* http://bristolrepubliquehotelparis.priorguest.com/en 504 лв. 

MONCEAU ETOILE 3* http://www.monceauetoile.com/gb-index.htm 603 лв. 

REGINA OPERA 3* http://www.astotel.com/hotel-regina-opera-paris.php 654 лв. 

BEST WESTERN MARAIS 
BASTILLE 3* 

http://www.bestwestern.fr/fr/hotel-paris-11eme,Best-
Western-Marais-Bastille,93535 

764 лв. 

 
Допълнитлена Информация: 

 Най-удобния вариант за придвижване до центъра е пътуването с влак – около 10 евро на човек. 

Пътува се с линия "RER B (Blue)" . Влаковете заминават от Терминал 2 (където пристига 
самолета Ви).От касите там се закупуват и билетите; 

 Автобусна совалка от летището до хотела ви на цена 40 евро на клиент в двете посоки 
 
Полетно Разписание/Периоди 

 Направление Час 

София - Париж 07:40 - 09:20 

Париж - София 10:20 - 14:05 

  
01 Април 2013 - 30 Април 2013 
01 Май 2013 - 15 Септември 2013г - Висок сезон (виж "цената не включва") 
16 Септември - 25 Октомври 2013г 
Условия : 

 Депозит 50 % при резервация 
 Доплащане не по-късно от 21 дни преди настаняване 
 Име и фамилия изписани на латиница 
 Дата на раждане за деца от 2 до 11,99 години 
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Забележки: 
 Намаления за деца до 12 години - според периода и хотела 
 Оферта за единична стая / тройна стая се предоставя при запитване 
 Цените не са валидни за периоди на силна заетост 
 Продължителността на престоя може да се променя – оферта при запитване 
 Свободните места на посочените цени са ограничени; 
 Промени на имена не са възможни след потвърждение; 
 Свободните места на посочените цени са ограничени. Пакетните цени са валидни при наличие на 

свободни места по полетите в заложените класи; 
 Часовете на излитане и кацане са в местно време. Възможни са промени в полетното разписание. 
 Промяна на дата след потвърждение е възможна при наличие на свободни места в хотела / по 

полетите – срещу доплащане  
 
 
Допълнителни екскурзии: 
 
Обзорна обиколка (1:45 часа) 

 Възрастен - 18 евро / Дете - 9 евро 
 Включва - транспорт с автобус; информация чрез аудиогид 
 Екскурзията се провежда всеки ден 

 
Дисниленд Париж – еднодневен тур с 1 парк (9 часа) 

 Възрастен - 57 евро / Дете - 50 евро 
 Включва - Билет за Дисниленд за 1 ден, 1 парк 
 Екскурзията се провежда всяки ден 

 
Дворецът Версай и градините (4 часа) 

 Възрастен - 96 евро / Дете - 67 евро 
 Включва - транспорт с автобус с лицензиран шофьор-екскурзовод (с английски, френски, испански 

или италиански) на основните забележителности в двореца и самостоятелно разглеждане на 
градините. Входни билети за двореца и градините. 

 Екскурзията се провежда всеки ден без понеделник  
 
Представление в прочутото кабаре Лидо (2 часа) - Не е подходящо за деца 

 ПЪРВО ШОУ – налачо 21,30 Възрастен - 100 евро / Дете (над 6 години) - 25 евро 
 ВТОРО ШОУ – начало 23,30 Възрастен - 90 евро / деца не се допускат 
 Включва - билет за шоу програмата в кабаре ЛИДО и половин бутилка шампанско 
 Екскурзията се провежда всеки ден 

 
Круиз-вечеря по Сена с качване на Айфеловата кула и посещение на представление в Мулен 
руж (5 часа) 

 Възрастен - 178 евро / Дете - 178 евро 
 Включва – Транспорт, круиз-вечеря с чаша вино, достъп до втори етаж (второ ниво) на Айфеловата 

кула, шоу в Мулен Руж с чаша шампанско. 
 препоръки за облеклото – официална рокля за дамите, вратовръзка и сако за господата.  
 Екскурзията се провежда четвъртък/петък/събота 

 
Едно пътуване в света на модата – Lavalleevillage (6 часа) 

 Възрастен - 22 евро / Дете - 11 евро 
 Включва - транспорт с луксозен минибус/автобус 
 Екскурзията се провежда всеки ден 
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Уикенд в Прага 
3 нощувки 

Април - Октомври 2013г 
  
 

 
 
 
 
Едни наричат чешката столица "Златна Прага", други - "градът на 100-те златни кули" (макар, че 
са 550!), но малцина знаят, че повече от 40 години на пражкия герб е изписано определението 
"Майка на градовете". За Прага няма мъртъв сезон. Целогодишно там се стича поток от туристи, 
привлечени от очарованието на града, от жизнения дух, който винаги е бил негова запазена 
марка, от славното минало, запечатано през вековете в многобройните исторически паметници от 
различни епохи. 
 
 
 
 

Цена: от 294 лева 
 
 
 
Цената включва: 

 самолетен билет София - Прага - София 
 3 нощувки със закуски в 3*/4* хотел от посочените по-горе 
 медицинска застраховка с покритие 10 000 евро 
 трансфер от летище до хотела ви и обтратно 

 
Цената не включва: 

 летищни такси в размер на 106,60 евро на човек ( актуални към 11.03.2013) за полет от 
София; 

 доплащане от 10 евро (19,56 лева) на човек за пътуване в периода 09 Май - 12 Септември 
2013г.  

 допълнителни екскурзии 
 разходи, неупоменати в програмата 
 лични разходи 
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Цената е на човек в двойна стая: 
  

Хотел Сайт на хотела Цена на човек 

U CESKE KORUNY HOTEL 3* http://www.uceskekoruny.eu/ 294 лв. 

OLGA 3* http://www.hotelolga.cz/en/ 358 лв. 

APOLLON 3* http://www.hotelapollon.cz/ 360 лв. 

ANGELIS 3*  www.hotelangelis.com/eng/index.htm 382 лв. 

BOTEL ALBATROS 3* http://www.botelalbatros.cz/en/ 387 лв. 

ATOS 3* http://www.hotelatos.cz/en 439 лв. 

ARAMIS 4* http://hotelaramis.cz/en 440 лв. 
 

Разписание/Периоди: 
Пакетите са базирни на дирекните полети на България Ер от София до Прага и обратно в Четвъртък и 
Неделя. Разписанието им, актуално към 11.03.2013г, ще видите по-долу. 
  

Четвъртък: FB 301 София 09:30 - Прага 10:20 
Неделя:      FB 302  Прага 17:20 - София 20:15 
  

 04 Април 2013 - 25 Април 2013 
 09 Май 2013 - 12 Септември 2013г - Висок сезон (виж "цената не включва) 
 19 Септември - 24 Октомври 2013г 

   
Примерна програма: 
 

1 ден - Пристигане с полет от София и настаняване в хотелa. Свободно време. Още днес не отбягвайте 
изкушението да опитате от чешката бира в някоя от многобройните кръчми в Прага. Нощувка. 
2 ден - Закуска и свободна програма - можете да посетите Храдчани - районът на замъците, един огромен 
комплекс на западния бряг на река Вълтава с дворци, базилики, кули. Тук е седалището на Парламента, 
както и голямата готическа катедрала "Св. Вис". Следва Мала страна с бароковата църква Св. Николай, 
Карловият мост с многобройните скулпторни групи на светци и крале, магазинчета за сувенири, улични 
художници и музиканти. От Карловия мост (най-старият в Прага, започнат в ХІV и завършен през ХV век) 
ще стигнете до Старе место - готическият град с кметството, построено през 1338 г. и станало неразделна 
част от съдбата на Прага. Накрая завършвате с разходка из Вацловия площад, център на обществения и 
търговски живот в града. Свободно време. Нощувка 
3 ден - Закуска. Свободно време. По желание - разходка с корабче по р. Вълтава. Или (пак въпрос на избор) 
посещение на прочутия балнеоложки курорт Карлови Вари. 
4 ден - Полет за София. 
  
Забележки: 

1. При заявка е възможно съставяне на пакети с по-голям или по-малък престой и/или пътуване в 
други дни от седмицата.   

2. Пакетната цена е в сила за резервиран полет в определена класа. Превозвача си запазва правото да 
ограничава местата в съответната класа. Цените по-горе се потвъждават при наличие на места в 
съответната класа в полетите. 

3. Екскурзията може да бъде направена по всяко време по индивидуална заявка и всички детайли по 
нея могат да бъдат променяни. Минимум брой участници - няма! 

  

Допълнитлени екскурзии: 
1. Обиколка на Прага с екскурзовод 2 часа - 34 Евро за двама; 
2. Голяма градска обиколка старият и новия град на Прага - 52 Евро за двама; 
3. Голяма градска обиколка старият и новия град на Прага, Пражкия замък и Карловия 

мост  - 58 Евро за двама; 
4. Пешеходен тур на центъра и круиз по река Вълтава с обяд  - 67 Евро за двама; 
5. Круиз по река Вълтава с вечеря и жива музика  - 96 Евро за двама; 

 Екскурзиите се заявяват, потвърждават и заплащат преди отпътуването.  
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Уикенд в Рим 
2/3 нощувки 

от Април до Ноември 2013 г. 
 
 

 
 
 
Едва ли има друг град в света с толкова много запазени следи от античността и Ренесанса. 
Столица на Италия малко повече от век, Рим в продължение на повече от две хиляди години, се е 
утвърдил като главен политически, икономически, културен и религиозен център на Италия. Във 
Вечния град Вие ще откриете величието на Древен Рим, средновековни и ренесансови сгради и 
музеи-съкровищници. Всеки площад или улица е палитра от исторически епохи: от антични 
храмове до барокови фонтани; от подземни гробници до паметници на Мусолини. Ватиканските 
музеи и Сикстинската Капела – с великолепните фрески на Микеланджело, Базиликата Св. Петър 
– най-големият християнски храм в света, Колизеумът – сцена на многобройни гладиаторски 
битки, Пантеона – най-добре запазената сграда от античния Рим, Катакомбите, Римският форум 
– церемониален, социален, политически и търговски център в Древен Рим, площад Навона – с 
барокови дворци и фонтани – това е само началото на дългия списък със забележителности, от 
които посетителят на Рим не бива да пропусне дори една. 
  
 
 

Цена: от 264 лева 
 
 
Цената включва: 
 

 Двупосочен самолетен билет София – Рим – София с България Ер; 
 3 или 2 нощувки със закуски в описаните по-горе хотели или сходни; 
 Медицинска застраховка; 

 
Цената не включва: 
 

 Трансфер летище-хотел-летище; 
 Летищни такси от 119,81 евро (234.35 лева) на човек, актуални към 11 Март 2013; 
 Лични разходи; 
 Допълнителни екскурзии, входни такси и др. 
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Цена на човек в двойна стая: 

Хотел Сайт на хотела Цена 3 
нощувки 

Цена 2 
нощувки 

SAN PIETRO ROOMS 2*  www.sanpietrorooms.com/ 352 лв. 264 лв. 

SUITINN 19   3*   423 лв. 312 лв. 

EXECUTIVE 4*  www.executivehotel.it/ 439 лв. 322 лв. 

DANIELA 3*  www.hoteldanielaroma.com/en/ 454 лв. 331 лв. 

BRASILE 3*  www.hotelbrasile.com/ 517 лв. 375 лв. 

PRIME HOTEL PRINCIPE 
TORLONIA 4* 

 www.primehotels.it/principehotel.html 523 лв. 378 лв. 

Предложените хотели са централно разположени, в радиус от 1-2 км от Колизеума. 
 
Забележки: 

 Оферта за единична стая / тройна стая се предоставя при запитване; 
 Продължителността на престоя може да се променя – оферта при запитване; 
 Промяна на дата след потвърждение е възможна само при наличие на свободни места в хотела / по 

полетите – срещу доплащане; 
 Самолетните билети не могат да бъдат анулирани или променяни след издаването им; 
 Часовете на излитане и кацане са в местно време; 
 Възможни са промени в полетното разписание. Актуалните часове на излитане и кацане са 

посочени в резервацията; 
 Цените по-горе са на база ограничен брой места в хотелите и подлежат на препотвърждение; 
 Датите по програмата са по избор.  

  Допълнителни екскурзии: 
 
Античният Рим с посещение на колизеума (3 ЧАСА) 

 Възрастен - 50 евро / Дете - 43 евро 
 Включва - транспорт, местен екскурзовод, вход и беседа в Colosseum, вход и беседа в 

базиликата St. Paul Outside the Walls. 
 Екскурзията се провежда от 14,30 ч. всеки ден 

Рим – паметници и забележителности (3 часа) 

 Възрастен - 35 евро / Дете - 35 евро 
 Включва - транспорт, местен екскурзовод, спиране на площад Навона, входна такса и 

беседа в Pantheon, входна такса и беседа в Basilika St. Peter.  
 Екскурзията се провежда от 08,30 ч. всеки ден 

Рим by night с вечеря с музика (4 часа) 

 Възрастен - 80 евро / Дете - 80 евро 
 Включва - транспорт, местен екскурзовод, стоп на фонтана Треви, стоп на площад 

Навона, (към 22,30 ч.) типична италианска вечеря с фолклорна музика.  
 Екскурзията се провежда от 20,00 ч. всеки ден  

Забележка: Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат при резервация, преди 
заминаването. 
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Уикенд във Виена 

2 нощувки, петък - неделя, със самолет 
 
 

 
 
 
 
Виена е европейският град, съчетаващ красота и чар с култура, стил и изтънченост, които биха 
впечатлили и най-взискателния турист, идващ за първи път. Пренесла през вековете духа на 
творчеството на велики композитори като Моцарт, Бетховен и Брамс, днес Виена очарова 
посетителите си с уникалната комбинация на класика и модернизъм. Виена е градът на валса, на 
красивите дворци и безброй музеи. Споменът за недалечното минало на Виена като столица на 
Австроунгарската империя присъства навсякъде. Централната част на града е обградена от Ринг 
щрасе - булевард, посторен на мястото на старите крапостни стени. Тук са: Императорският 
дворец Хофбург - някога седалище на Хабсбургите, а днес - музей на австрийското културно 
наследство; Кралската съкровищница; готическата катедрала Свети Стефан... 
  
 
 

Цена: от 358 лева 
 
 
 
 
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 
 

 Двупосочен самолетен билет СОФИЯ – ВИЕНА – СОФИЯ с България Ер 
 Индивидуален трансфер летище-хотел-летище 
 2 Нощувки със закуски в разположените в центъра на града хотели. 
 Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро 

 
 
ЦЕНАТА НE ВКЛЮЧВА: 
 

 Летищни такси в размер на 107 евро 
 Допълнителни турове 
 Лични разходи 
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Цена на човек в двойна стая: 
 

Хотел Адрес 
 

Цена в лева 
 

CRISTALL 3* 
http://hotel-cristall-wien.at/ 

FranzensbrüCkenstraßE, 9 - 1020 377 

Hotel-Pension Continental 4* 
www.hotel-continental.at/index.php 

A-1070 Wien, Kirchengasse 1 358 

RAMADA ENCORE VIENNA CITY CENTRE 3* 
www.ramada.com/hotels/austria/vienna/ramada-encore-
vienna-city-center/hotel-overview 

Grieshofgasse, 11 - 1120 393 

AUSTRIA TREND HOTEL DOPPIO 4* 
www.austria-trend.at/Hotel-Doppio/en/ 

Rennweg 99 1030 430 

  
  
Забележки: 

 Намаления за деца до 12 години - според периода и хотела 
 Оферта за единична стая / тройна стая се предоставя при запитване 
 Цените не са валидни за периоди на силна заетост 
 Продължителността на престой може да се променя – оферта при запитване  
 Свободните места на посочените цени са ограничени 
 Пакетните цени са валидни при наличие на свободни места по полетите в заложените класи 
 В цената е включена медицинска застраховка с покритие 5 000 евро 
 Промени на имена не са възможни след потвърждение 
 Промяна на дата след потвърждение е възможна при наличие на свободни места в хотела / по 

полетите – срещу доплащане 
  

 
 
 
 
Полетно разписание: 
  

От/До Час Ден 

София - Виена 14:35 - 15:05 Петък 

Виена - София 20:55 - 23:25 Неделя 

 
 Часовете на излитане и кацане са в местно време. Възможни са промени в полетното разписание; 
 Актуалните  часове на излитане и кацане са посочени в резервацията. 
 Име и фамилия на всички гости, така както са изписани на латиница по лична карта 
 Дата на раждане за деца от 2 до 11,99 години 
 Самолетните билети не могат да бъдат анулирани или променяни след издаването им. 
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Допълнителни екскурзии: 
  
Концерт в замъка Шьонбрун (1:40 часа) 

 Възрастен - 52 евро, предно място – 59 евро / Дете - 52 евро, предно място - 59 евро 
 Включва - билет за концерта; достъп до градините на замъка в антракта 
 ВИП места – гарантират място на първите 2 реда и предлагат на гостите по чаша шампанско. 

Възрастен – 79 евро / Дете - 79 евро 
 Отидете най-късно 15 минути преди концерта; залата на концерта може да бъде променена; 

изискване за облекло – не се допускат гости с дънки и маратонки 
 Концерти се провеждат всеки ден  

 
Концерт в замъка Шьонбрун + вечеря (4 часа) 

 Възрастен – 76.50 евро, предно място – 84 евро / Дете - 76.50 евро, предно място - 84 евро 
 Включва - билет за концерта; вечеря с 3-степенно меню в Cafe' Restaurant Residenz 
 Отидете най-късно 15 минути преди концерта; залата на концерта може да бъде променена; 

изискване за облекло – не се допускат гости с дънки и маратонки 
 Концерти се провеждат всеки ден 

 
Обзорна обиколка с посещение на Шьонбрун (3 часа) 

 Възрастен - 34 евро / Дете -20 евро 
 Включва - транспорт с автобус , входен билет в замъка Шьонбрун и обиколка с екскурзовод 
 Екскурзията се провежда всеки ден 

 
Дом на Виенската филхармония (10.00ч. – 21.00ч.) 

 Възрастен - 11 евро / Дете - 11 евро 
 Включва – входна такса за Домът на Виенската Филхармония, 35 минутна версия на най-известния 

Новогодишен концерт в Света; аудио гид с възможност на избор на език. 
 Обикновено продължителносста на посещението е около 2 ч, но клиентите са свободни да стоят в 

музея до края на работното време. 
 Екскурзията се провежда всеки ден 

 
Виенско Хойриген шоу (3:30 часа)  

 Възрастен - 68 евро / Дете - 30 евро 
 Включва - транспорт с автобус; посещение на Пратера; возене на Виенско колело; вечеря в малко 

селце на север от Виена – традиционни виенски ястия, местно вино и Хойриген шоу; придружаващ 
екскурзовод 

 Екскурзията се провежда в ден събота 
 


