ЗАЛЦБУРГ-ХАЛЩАТ-ДОЛИНАТА ВАХАУ-ВИЕНА
Варна – Залцбург – Халщат - слънчевата долина Вахау – Виена – Варна

със самолет от Варна
4 дни /3 нощувки със закуски
ЕКСКУРЗОВОДСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПО ЦЕЛИЯ МАРШРУТ

26 – 29 СЕПТЕМВРИ 2020
Живописни пейзажи, исторически крепости, тихи манастири, очарователни малки
градчета, вкусна кухня, аромат на кайсии и чудесни вина:
•
•
•
•
•
•

Родният град на Моцарт - Залцбург - вълнуваща комбинация от бароков разкош и
прелестна алпийска панорама;
Спиращи дъха гледки на Халщат-Перлата на Австрия;
Абатство Мелк - една от най-известните монашески обители в света;
Доминиращата осанка на замъка Агщайн – най- вдъхновяващата гледка в долината;
Музеят на виното и абатство Гьотвайг;
Кремс и Дюрнщайн - сърцето на Вахау.

Цена на човек в
двойна стая

580 евро /1135 лв.

Пакетната цена включва:
➢ Самолетен билет Варна- Залцбург с безплатен ръчен багаж (40х30х20) в кабината.
➢ Самолетен билет Виена – Варна с безплатен ръчен багаж (40х30х20) в кабината;
➢ Транспорт по целия маршрут;
➢ 3 нощувки със закуски хотел 3*/ 4* звезди (1 - в Залцбург, 1 - в Мелк и 1 - във Виена);
➢ Пешеходна обиколка на Залцбург;
➢ Пешеходна обиколка в Халщат с екскурзовод;
➢ Посещение на замъка Агщайн с екскурзовод (без включени входни такси);
➢ Посещение на абатство Гьотвайг с екскурзовод (без включени входни такси) - в
списъка на ЮНЕСКО;
➢ Разглеждане на Кремс и Дюрнщайн - сърцето на Вахау с екскурзовод;
➢ Разглеждане на Вайсенкирхен с екскурзовод;
➢ Градска такса за хотелите;
➢ Местен екскурзовод на български език, придружаващ групата през цялото време и
беседи за всички обекти;
➢ Медицинска застраховка с покритие 10 000 евро.
Цената не включва:
➢ Багаж с колелца (55 x 40 x 23 см, макс. 10 кг) + Гише за чекиране с предимство+
Качване на борда с предимство- цена за двете посоки 55 лв.
➢ 10 кг чекиран багаж - 80 лв. двете посоки; 20 кг чекиран багаж – 107 лв. в двете посоки;
➢ Доплащане при единично настаняване – 75 €
➢ Приоритетно качване на борда (включва допълнителен 10-килограмов багаж в салона
на самолета с размери (55×40×23 cm) – 62 лева на пътник в двете посоки (подлежи на
препотвърждение). Авиокомпанията разпределя местата автоматично,за да гарантирате

желан избор е необходимо доплащане не по-късно от седмица преди датата на
отпътуване;
➢ Разглеждане на абатството Мелк с беседа на български език и включена входна такса –
18 €;
➢ Дегустация във Вайсенкирхен или Гьотвайг на три вида вино. Цена: около 18 €/
заплаща се на място/;
➢ Пешеходна обиколка на Виена с местен екскурзовод на български език около 3 часа; при
мин. 10 човека - цена 20 €;
➢ Концерт в Marble Hall at Mirabell Palace in Salzburg - Ensemble 1756- Вивалди и
Моцарт 20:00ч. Цена на билетите 36-40 € в зависимост от местата. Билетите се
заявяват и заплащат в България, местата са ограничени;
➢ Застраховка “Отмяна на пътуване” – около 2-3% от пакетната цена. Повече
информация - в офисите ни;
➢ Медицинска застраховка с покритие 5 000 евро за лица от 70 год. до 85 год. –
доплащане 8.00 лв. Лица над 85 год. е необходимо да се застраховат
самостоятелно, като предоставят копие от полицата;
➢ Неупоменати в програмата услуги: дегустации и разходи от личен характер;
➢ Входни такси.
Ориентировъчни входни такси на местата за посещение:
➢ Замъка Агщайн – 7,50€;
➢ Абатство Гьотвайг – 8 €;
➢ Къщата на Моцарт - 11€;
➢ Дворецът Мирабел - вход свободен
ПРОГРАМА
1 ден: Варна - Залцбург
04:20ч. Среща на летище Варна.
06:20ч. Полет с WIZZ Аir за Залцбург. 07:35 Кацане в
Залцбург.
Качване в автобуса. Отпътуване за двореца.
Пешеходна екскурзия с местен екскурзовод на
български език (с продължителност около 3 часа):
започва от Капител Плац – основният площад, около
който се намират Катедралата, Резиденцията на
архиепископа, крепостта Хоензалцбург - една от найголемите запазени досега в Европа (строителството й продължава близо 6 века ), абатството Св.
Петър – един от най-старите бенедиктински манастири в немскоговорящия свят. Родната къща
на Моцарт; Свободно време за обяд.
Разходка в градините на двореца "Мирабел" - разположен на десния бряг на р. Залцах.
Настаняване в хотел. Свободно време. Възможност за самостоятелна разходка из тесните
улички в стария град на Залцбург.
По желание - за любителите на класическата музика: Възможност за посещение на
концерт в Marble Hall at Mirabell Palace in Salzburg - Ensemble 1756 - Вивалди и Моцарт
20:00ч. Цена на билетите 36-40€.

Дворецът Мирабел в Залцбург заема специално място в историята на класическата музика.
Именно в Мраморната зала на двореца граф Йероним Колоредо, архиепископ на Залцбург,
често демонстрира пред възхитените си гости удивителната дарба на покровителствания
от него Волфганг Амадеус Моцарт, чиито изпълнения значително превъзхождат тези на
връстниците му.
Днес любителите на музиката могат да се насладят на най-известните произведения на
Моцарт, които ще звучат в същата тази Мраморна зала, в която ги е свирил и самият
композитор – като автентичността на обстановката му с нищо не се различава от онази, в
която Моцарт е изумявал своята публика с виртуозните си изпълнения на цигулка и пиано.
Концертите в Двореца Мирабел се изпълняват от множество известни камерни оркестри и
ансамбли, в това число Оркестър 1756, Квартет 1791 и Трио Мирабел. При това голяма част
от тях се изпълняват на инструменти от епохата, така че автентичността им да предаде
в по-пълна степен магията на Моцартовата музика.
2 ден: Залцбург – Халщат - Долината Вахау - Мелк
Закуска в хотела. Отпътуване за Халщат-Перлата на
Австрия, разположен на брега на едноименното езеро,
защитено от стръмните и изключително красиви склонове
на алпийския планински масив Дахщайн. Дивно
красивата
планинска
верига
възхищава
с
монументалността на природните си образувания.
Къщичките са се сгушили стена до стена на самия ръб на
езерото, а някои от тях се простират дори и над водната
повърхност, носени от стабилни дървени подпори. През
1996г., градът е обявен от ЮНЕСКО за културно
наследство от световно значение. На връщане кратък
престой в Бад Ишъл - културен и географски център на регион Залцкамергут. Един от найпрочутите балнеологични курорти в Горна Австрия, известен с красивата си природа и
планински езера. При възможност посещение на Императорската вила - лятната резиденция на
хабсбургския император Франц Йозеф I.
Ок12:30 ч.Отпътуване за Долината Вахау включена в списъка на ЮНЕСКО.
Пристигане в Мелк. Свободно време.
По желание: Разглеждане на абатството Мелк с беседа на български език и включена
вх.такса – цена на лице 18 €.
Абатство Мелк е една от най-известните монашески
обители в света. Разположена е на скала над
австрийския град Мелк, с гледка към града и река
Дунав. Построено е през 1089 г., след като маркграф
Леополд II дарява един от замъците си на монасите от
Бенедиктинския орден.
Един от най-старите, богати и красиви манастири в
Европа, архитектурата на който е истинска перла на
барока, чието великолепие оставя посетителите безмълвни.
Монасите произвеждат мед, вино и няколко различни вида ликьори с билкови добавки по
уникални старинни рецепти, от които всеки турист може да си закупи.
Настаняване в хотел. Нощувка.

3 ден: Долината Вахау : Замъка Агщайн, абатството Гьотвайг, Кремс, Дюрнщайн,
Вайсенкирхен, Виена
Закуска. Отпътуване за замъка Агщайн със спираща дъха гледка,
която се разкрива от терасите му.
Продължаване по десния бряг на реката до абатството Гьотвайг.
Разглеждане на музея в императорското крило с беседа на български
език. Отпътуване за град Кремс. Разходка и свободно време.
Отпътуване за Дюрнщайн – разглеждане на градчето, свързано с
легендата за английския крал Ричард Лъвското сърце.
От Дюрнщайн отпътуване за Вайсенкирхен около 5-6 километра. Възможност за дегустация на
вино.
Отпътуване за Виена – около 80 км.
Настаняване в хотел. Нощувка
4 ден: Виена – Варна
Закуска Свободно време
8:00 ч. По желание: Пешеходна разходка с местен екскурзовод в стария град - при мин. 10
човека - цена 20 € на човек:
8:00 -10:00 ч. Пешеходна разходка в центъра на Виена с местен екскурзовод: площад "Мария
Терезия"; дворецът "Хофбург", където се намират Националната библиотека; Музеят на
музикалните инструменти и оръжейната колекция на императора; улица "Колмаркт", улица
"Грабен" – сърцето на града; бароковата църква "Св. Петър"; готическата катедрала "Св.
Стефан"; оживената улица "Кернтнерщрасе".
Свободно време до 11:30ч. Връщане в хотела.
13:30ч. Трансфер до летище. Отпътуване за Варна с полет в 16:30ч.
Допълнителна информация:
➢ Местата в самолета се разпределят автоматично от авиокомпанията и не гарантираме за
определени места. Може да направите своя избор предварително срещу доплащане, за да
си гарантирате съседни седалки в полета.
➢ Последователността на посещение на обектите може да се промени на място в
зависимост от природните условия.
➢ Всички допълнителни мероприятия се заявяват и заплащат предварително в България.
➢ На място се заплащат дегустации и входовете за съответните обекти.
Необходими документи: лична карта; за деца до 18 год. се изисква нотариално заверена
родителска декларация от непътуващия/те родител/и – оригинал и копие, копие от акта за
раждане.
Условия и срокове за плащане:
• 50% от пакетната цена - при подписване на договора;
• 30% до 30.07.2020;
• Остатък - до 30.08.2020.
Анулации и неустойки
•
Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или
обезщетение, в срок до 3 (три) дни от заплащане на депозита.
При анулация в след 30.07.2020 – неустойка 40% от пакетната цена

При анулация в периода 30.07.2020 – 30.08.2020 – неустойка 80% от пакетната цена
При анулации след 30.08.2020 – неустойка 100% пакетната цена
Визови и санитарни изисквания: няма
Минимален брой за осъществяване на пътуването: 15 туриста.
Срок за уведомление при недостигнат миним. брой туристи: 20 дни преди датата на
тръгване.
Права на Потребителите:
ТУРОПЕРАТОРЪТ декларира, че носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия
пакет като цяло и спазва основните права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302. Подробна
информация за Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
или
на
уебстраницата на Туроператора.
Застраховка „Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на
допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 82, ал. 1, т.8 от Закона за туризма,
покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване, прекъсване на пътуването
и други. Повече информация относно условия и цени - в офиса на фирмата.
Медицинската застраховка за пътуване в чужбина, включена в пакетната цена, е съгласно
приложимата Нормативна уредба и Общи условия на Застрахователя в рамките на посочената в
пакета застрахователна сума, която не включва репатриране на пътуващия в случай на
злополука, болест, смърт и др. Повече информация относно допълнителни възможности за
застраховане към включената в пакета застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ – в офиса
на фирмата.
Травел Клуб България ЕООД притежава Удостоверение за туроператорска и туристическа
агентска дейност № РКК-01-6032/21.01.2008 г. и е сключил застраховка Отговорност на
Туроператора по чл. 97 от ЗТ. на 20.05.2020 – застрахователна полица № 13062010010509 в ЗК
”ЛЕВ ИНС” АД.
За информация и записвания: 052/983201; 0888/247042 e-mail: office@travelclub.bg

