Будапеща, Краков и Варшава

7 дни / 6 нощувки
Автобусна програма
Настаняване
Дати на
Двойна стая Единична
Трети
Дете до 12 г.
отпътуване
стая
възрастен
12.08.2019 г .
649 лева
908 лева
649 лева
600 лева
14.10.2019
699 лева
958 лева
699 лева
650 лева
Отпътуване от София в 06.30 ч. от ул.
„Оборище“ (в участъка между пл.
Пътуване с автобус
„Александър Невски“ и бул. „Васил
Левски“), в 7.00 ч. от автогара
"Сердика" по маршрут Белград Будапеща.

Туристическа програма:
ДЕН-1. София – Будапеща
СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Нощувка в хотел "Хемус" ***. Отпътуване от
София в 06.30 ч. от ул. „Оборище“ (в участъка между пл. „Александър Невски“ и
бул. „Васил Левски“), в 7.00 ч. от автогара "Сердика" по маршрут Белград Будапеща. Пристигане в Будапеща вечерта. Настаняване. По желание: вечерна
панорамна обиколка на Будапеща. Нощувка.
ДЕН-2. Будапеща – Закопане – Краков
Ранна закуска или сух пакет. Рано сутринта oтпътуване за Полша през Словакия и
национален парк "Ниски Татри". Посещение на Закопане, най-прочутия ски курорт в
страната. Пешеходна разходка в града и свободно време с възможност за изкачване
с лифт до височина 1987 м, до връх Каспрови, от където се открива прекрасна
гледка към Татрите. Изкачването трае около 15 минути. При подходящо време може
да достигнете до метеорологичната станция, която е най-високо разположената
сграда в Полша. Отпътуване за Краков. Настаняване късно вечерта. Нощувка.
ДЕН-3. Варшава
Закуска. Отпътуване за Варшава. Пристигане около обяд. Туристическа програма с
местен екскурзовод в Стария град, разположен на бреговете на река Висла:
Средновековната порта; Готическата катедрала "Свети Ян"; Кралският замък от 16
век; Главният площад със статуята на русалката - символ на града; Колоната на
Зигмунт - кралят, обявил Варшава за столица на Полша. Свободно време в центъра
на града или туристическа програма по желание – посещение на двореца „Виланов“
- един от най-красивите архитектурни паметници във Варшава, познат, като „малкия
Версай“ и бивша резиденция на Ян III Собиески. Бароковият палат се отличава с
оригиналната си архитектура, съчетание между европейското изкуство и старата
полска строителна традиция и красива френска градина. Настаняване. Нощувка.

ДЕН-4. Варшава
Закуска. Свободно време във Варшава (необходимо е ползването на градски
транспорт) или туристическа програма по желание: целодневна екскурзия до Лодз –
третият по големина град в Полша и център на 4 култури – полска, еврейска, немска
и руска, които съжителстват там в миналото и стават едно цяло. Благодарение на
многобройните си фабрики и модерната индустриална архитектура, градът е познат
като „полския Манчестър“. Туристическа програм в центъра – Старият градски
площад, индустриалният комплекс на фамилия „Poznansky”, фабриката на „Ksiezy
Mlyn“, популярната улица „Piotrkowska“.Свободно време с възможност за
посещение на най-големия търговски център в Полша - Manufaktura. Връщане във
Варшава вечерта. Нощувка.

ДЕН-5.
Закуска. Отпътуване за Краков - градът на царете и драконите. Пристигане
следобяд. Пешеходна разходка с местен екскурзовод (минимум 2 ч.): замъкът
"Вавел" (отвън) – сърцето на града, седалище на кралската власт до 17 век;
Вавелската катедрала, в която са короновани полските крале; Ягелонският
университет – най-старият университет в Полша; красивата готическа църква от 14
в. „Дева Мария“, известна със своя великолепен олтар от дърворезба; Старият град с
главния пазарен площад; Сукенице – бившият пазар за платно, където днес се
помещават Археологическият музей с находки от разкопките на Централния площад
и Художествената галерия с произведения на полски майстори от 19 в.; Кметството
и Портата на св. Флориан от 14 в. Свободно време. По желание – разходка с корабче
по р. Висла – около 1 час. Настаняване. Нощувка.

ДЕН-6. Краков
Закуска. Свободно време в Краков (необходимо е ползване на градски транспорт)
или туристическа програма по желание: Полудневна екскурзия до Величка за
посещение на солните мини - подземен лабиринт, който се разпростира на около 9
нива и на дълбочина от 64 до 327 метра. Те са безценен паметник на културата, част
от списъка на ЮНЕСКО от 1978 г. и едни от най-големите открити музейни мини,
откъдето се извлича "бялото злато". Лабиринтите включват около 2400 помещения,
свързани помежду си, с обща дължина от около 245 км и са посещавани от над 1.5
млн. туристи всяка година. Разглеждане на мините по туристическия маршрут
(около 2,5 ч). Отпътуване за Будапеща. Пристигане късно вечерта. Настаняване.
Нощувка.

Ден 7. Завръщане н България
Закуска. Отпътуване за България в 7.30 ч. Пристигане в София на бензиностанция
"Lukоil" (Западен парк, бул. "Сливница" – до Орион), автогара "Сердика" и ул.
„Оборище“ (в участъка между пл. „Александър Невски“ и бул. „Васил
Левски“) късно вечерта. СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Нощувка в хотел
"Хемус" ***.
Цената включва:
* Транспорт с комфортен туристически автобус (климатик, видеосистема, минибар);
* 2 нощувки със закуски в хотел *** в Будапеща;
* 2 нощувки със закуски в хотел "Best Western Galicya" *** (или подобен) в Краков;
2 нощувки със закуски в хотел "Best Western Portos" *** (или подобен) във Варшава;
* Пешеходна разходка с местен екскурзовод във Варшава;
* Пешеходна разходка с местен екскурзовод в Краков;
* Пешеходна разходка в Закопане;
* Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност
5 000 EUR на застрахователна компания "Армеец";
* Водач-екскурзовод от България
Цената не включва:
* Вечерна панорамна обиколка на Будапеща;
* Разходка с корабче по р. Висла в Краков;
* Посещение на двореца "Виланов";
* Двупосочен трансфер до долната станция Кужнице в Закопане (около 10 PLN / 5
лева);
* Посещение на солните мини "Величка";
* Двупосочен билет за изкачване с лифт до връх Каспрови;
* Входна такса за замъка Вавел (20 PLN / 10 лева );
* Входни такси и билети за други музеи, обекти, прояви, посещавани по желание;
* Градски транспорт в Будапеща: 350 HUF / 3 лева (еднопосочен билет)
* Градски транспорт Краков (около 3.80 PLN / 2 лева - еднопосочен билет с
валидност 40 мин; еднодневна карта - 15 PLN / 7 лева );
* Градски транспорт Варшава (около 4.40 PLN - еднопосочен билет с валидност 75
минути),
еднодневен

билет - (15 PLN/ 7 лева );
* Разходи от личен характер;
* Застраховка "Отмяна на пътуване" (Препоръчваме Ви сключването на тази
застраховка!);
*За лица над 69 г. автоматично се добавя доплащане за завишена
застрахователна премия.;
* Нощувка в хотел Хемус 3* при заминаване/ завръщане:
-Двойна стая – 35 лева;
- Единична стая – 50 леваДопълнителни екскурзии:
• Посещение на Третяковската галерия с местен екскурзовод на български език
• Възрастен - 69лв.
• Посещение на Държавния исторически музей
• Възрастен - 85лв.
• Обиколка на най-красивите станции на Московския метрополитен и пешеходна
разходка в Стари Арбат
• Вэзрастен - 25лв.

Допълнителни екскурзии:
• Целодневна екскурзия до Лодз при минимум 20 туристи
• Възрастен - 59лв.
• Посещение на двореца "Виланов", с включена входка такса и екскурзоводско
обслужване, при минимум 15 туристи
• Възрастен - 45лв.
• Вечерна панорамна обиколка на Будапеща, при минимум 15 туристи
• Вэзрастен - 29лв.

