Коледни базари в Германия
12 – 17.12.2017

Инсбрук – „Романтичният път“ - Нюрнберг - Мюнхен
София – Кран – Инсбрук – Гармиш-Партенкирхен – Замъкът "Нойшванщайн" –
Ньордлинген – Ротенбург – Нюрнберг – Мюнхен – София

1 Ден 12.12.2017 (Вторник) София – Кран 950 km
Отпътуване в 4.00 ч. от Пловдив от бензиностанция „OMV” до хотел „Санкт Петербург”
(заявява се при сключване на договор и се заплаща допълнително), от София - в 6.30 ч. от
площад „Александър Невски”, в 7.00 ч. от автогара „Сердика” по маршрут Белград Загреб - Любляна. Настаняване в района на Любляна/ Кран късно вечерта. Нощувка.
2 Ден 13.12.2017 (Сряда) Кран –Инсбрук-Гармиш–Партенкирхен 425 км
Закуска. Отпътуване за Инсбрук. Пешеходна разходка в столицата на провинция Тирол:
Златната ложа, построена в чест на сватбата на император Максимилиан І и Бианка Мария
Сфорца; катедралата „Св. Якоб”, построена през 18 век по плановете на архитект Йохан
Якоб Херкомер; кулата на кметството, използвана от стражите, които следели за врагове,
пожари и други опасности. Свободно време. Нощувка в района на Инсбрук / ГармишПартенкирхен.
3 Ден 14.12.2017 (Четвъртък)
Гармиш-Партенкирхен-Замъкът „Нойшванщайн“-Ньордлинген-Ротенбург 330 км
Закуска. Отпътуване по Романтичния път за света на баварските замъци на „приказния
крал” Лудвиг II. Посещение на замъка на рицарите „Нойшванщайн” в сърцето на
Баварските Алпи – всепризнат образец за съвършенство сред германските кралски замъци.
По желание разходка до моста „Мариенбрюке”, изграден над 92-метрова пропаст и 45-

метров водопад (при подходящи метеорологични условия). Отпътуване за красивото
средновековно градче Ньордлинген. Посещение на един от най-романтичните коледни
базари в Германия. Отпътуване за Ротенбург об дер Таубер. Кратка пешеходна разходка по
калдъръмените улици на средновековния имперски град Ротенбург. Високи кули и
впечатляващи укрепления, криволичещи улички, живописни еркери и големи църкви
привличат посетители от цял свят. Нощувка в района на Ротенбург об дер Таубер/
Нюрнберг.
4 Ден 15.12.2017 (Петък)
Нюрнберг – Мюнхен 255 км
Закуска. Отпътуване за Нюрнберг. Пешеходна разходка в историческия център: Пазарният
площад с красивия фонтан, увенчан с колона, направена за църква, която така и не била
построена; църквата „Фрауенкирхе”; Кайзербург – замък, в който са резидирали всички
кайзери през периода 1050 - 1571 г.; Къщата на Албрехт Дюрер – големият германски
художник, която днес е превърната в музей. Свободно време за посещение на коледния
базар, където може да опитате известните нюрнбергски наденички. Коледният базар в
Нюрнберг се организира от 17 в. и всяка година се посещава от близо 2 млн. души от цял
свят. Нощувка в района на Мюнхен.
5 Ден 16.12.2017 (Събота)
Мюнхен – София 1 320 км
Закуска. Отпътуване в 8 ч. за Мюнхен. Пешеходна разходка в историческия център на
Мюнхен (минимум 1 ч.): площад „Мариенплац” с колоната на Дева Мария; найстарата църква „Св. Петър”, старото кметство и новото кметство – изключително творение
на строителството; църквата „Фрауенкирхе”, превърнала се в символ на Мюнхен; Новата
резиденция; бирарията „Хофбройхаус” с неповторима баварска атмосфера. Свободно
време за шопинг, посещение на коледния базар или Дойчес Музеум – най-големият
технически музей в света. По желание посещение на двореца „Нимфенбург” – лятна
кралска резиденция и родното място на Лудвиг II (необходимо е ползване на градски
транспорт). Отпътуване за България в 19 ч.
6 Ден 17.12.2017 (Неделя)
София
Пристигане в София на бензиностанция „Lukоil” (Западен парк/ бул. „Сливница” – до
Орион), автогара „Сердика” и площад „Александър Невски” късния следобед. Трансфер от
София (пл. „Александър Невски”) до Пловдив (бензиностанция „OMV” до хотел „Санкт
Петербург”).
ЦЕНА на база ранно записване до 30.06.2017 на човек в двойна стая: 559 лв.
Доплащане за единична стая: 215 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

 Транспорт с комфортен туристически автобус (климатик, видеосистема, минибар)
 1 нощувка със закуска в хотел "Creina" *** (или подобен) в района на Кран/
Любляна
 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Инсбрук/ Гармиш-Партенкирхен
 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Нюрнберг
 1 нощувка със закуска в хотел *** в района на Мюнхен
 Посещение на Ньордлинген
 Посещение на замъка "Нойшванщайн"
 Пешеходни разходки в Инсбрук, Ротенбург об дер Таубер, Нюрнберг и Мюнхен

 Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 5
000 EUR на застрахователна компания "Армеец"
 Представител от България по време на пътуването
ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:

 Градски транспорт в Мюнхен (2,80 EUR - еднопосочен билет за 1-ва зона)
 Входни такси за Дойчес Музеум (11 EUR, за деца до 15 г. - 4 EUR) и двореца
"Нимфенбург" (11,50 EUR, за деца до 18 г. - безплатно) в Мюнхен
 Входна такса за замъка "Нойшванщайн" (13 EUR, за деца и ученици до 18 г безплатно)
 Комбиниран билет за въжената железница и Алпийския зоопарк (12,5 EUR) в
Инсбрук
 Входни такси и билети за други музеи, обекти и прояви, посещавани по желание
 Разходи от личен характер

МЯСТО НА ТРЪГВАНЕ
 Пловдив Бензиностанция OMV до х-л Санкт Петербург
 София Площад Александър Невски
 София Автогара Сердика (между Централна ЖП гара и Централна автогара)
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
 МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ - Австрия, Германия, Словения: Няма
медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ
 Австрия, Германия, Словения: Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо
да притежават валиден паспорт или лична карта минимум 6 месеца след датата на влизане в
страната.



За справка, повече информация, пълна програма и заявка за участие
може да се свържете с Маргарита Захариева
на тел.: +2 931 2400, моб., 0888 745059

