
 

 

Вълшебна Виена преди Коледа, самолет 
 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ПЪРВИ ДЕН 

16.12.2021 г. 

 

Полет София – Виена на Austrian Airlines в 06:00 часа. Пристигане във Виена в 06:35 часа. 

Трансфер до хотела. При възможност - настаняване. 

Първият ден в австрийската столица започва с панорамна обиколка на Виена, за да се 

започнаем с този великолепен град (минимум 1.30 ч.): двореца "Белведере", "Рингщрасе", 

Операта, двореца "Хофбург", паметника на Мария Терезия и музеите, катедралата „Св. 

Стефан“, Кметството, Парламента, Университета, Бургтеатъра, къщите на Хундертвасер, 

Центъра на ООН, Пратера и др. 

Следобед - свободно време или пешеходната разходка в историческия център на Виена с 

местен екскурзовод (мин. 1.30 ч., възможно е ползване на градски транспорт). Ще видим 

площад „Мария Терезия” – разположен срещу Площада на героите и двореца „Хофбург“, 

площадът е заобиколен от двете най-големи исторически музейни сгради на града – Музея за 

история на изкуствата и Природонаучния музей. В средата на площада се издига паметникът 

на Мария Терезия – най-дълго управлявалият монарх от династията на Хабсбургите и тачена 

като най-успешния австрийски владетел. В двореца „Хофбург” се намират Националната 

библиотека, Музеят на музикалните инструменти и оръжейната колекция на императора. Ще 

се разходим по ул. „Колмаркт”, която свързва площад „Михаелерплаци улица „Грабен“. 

Заради множеството ювелирни магазини и дизайнерски бутици „Колмаркт“ се счита за най-

луксозната улица във Виена. Освен това тук се намира кафе-сладкарница „Демел“, известна с 

тортите „Захер“. Ще преминем по ул. „Грабен”, смайваща със своите сгради и луксозни 

магазини. Улиците „Грабен“, „Колмаркт“ и „Кернтнерщрасе“ образуват „златното П“ на 

виенската търговия. Съвсем наблизо е църквата „Св. Петър“ - един от най-ярките образци на 

бароковата архитектура в австрийската столица. Следва катедралата „Св. Стефан”, която 

впечатлява със своите 13 камбани и готически архитектурен стил. Именно нейният звън 

оповестява настъпването на Новата година, след което звучи традиционният за Виена 

Дунавски валс. 

Свободно време в центъра на Виена. 

Нощувка. 

 

ВТОРИ ДЕН 

17.12.2021 г. 

 

Закуска. Свободно време или възможност за посещение на Виенската опера – разглеждане на 

операта отвътре (срещу допълнително заплащане. Внимание: Във Виенската опера се 

допускат само посетители, които представят сетификат за завършена ваксинация или 

сертификат за преболедуван Ковид-19 през последните 6 месеца). 

Колкото и да е странно, виенчани първоначално не харесват сградата на операта в центъра на 



 

столицата. Зданието е построено по времето на император Франц Йосиф от архитектите 

Едуард ван дер Нюл и Август Зикард фон Зикардсбург в периода 1861-1869 г. и е първата 

обществена постройка на известния булевард „Ринг”. Днес Операта е културният център на 

Виена и държавата, в нея се играят повече от 300 постановки годишно, залата има 2300 

места, а кристалният полилей, който я осветява, тежи 3 000 кг. Сградата разполага с 

прекрасни зали и фоайета, като Чаеният салон, в който императорът се е оттеглял в 

почивките на представленията поразява със своята елегантност и разкош. Посетителите ще 

бъдат впечатлени от вестибюла, внушителното стълбище със статуите на седемте музи, 

Мраморната зала, залата „Густав Малер“, фоайето на Мориц Швинд, терасата-лоджия, 

открита към Рингщрасе. 

Следобед - свободно време или възможност за организирано посещение на двореца 

"Шьонбрун" и парка към него (срещу допълнително заплащане). Дворецът „Шьонбрун” е бил 

лятна резиденция на Хабсбургите, построена през 1696–1713 г. на мястото на ловна къща. 

Известен е с това, че по време на окупацията на Наполеон тук се е намирал щабът на 

императора, а в една от залите е свирил 6-годишният Моцарт. В "Шьонбрун" има 44 стаи, 

чийто интериор е подобаващо величествен, с изрисувани с фрески тавани, кристални 

полилеи и позлатени орнаменти. Паркът е направен по френски образец с подрязани дървета, 

митологични скулптури и фонтан на Нептун. На територията на двореца се намира най-

стария зоопарк в света, който и до днес действа и е любимо място на виенчани и 

туристи. Зоологическата градина се разпростира на площ от 17 хектара и е дом за 7 844 

обитатели от над 700 животински вида, някои от които силно застрашени от изчезване. 

Включена е в Списъка на ЮНЕСКО за световно културно наследство.  

Нощувка. 

 

ТРЕТИ ДЕН 

18.12.2021 г. 

 

Закуска. Свободно време за разходка в центъра или, по желание, разглеждане с екскурзовод 

на Съкровищницата на Хабсбургите в двореца „Хофбург". Съкровищницата на Хабсбургите 

съхранява бижута и регалии на властта на повече от 1000 години. Сред тях са бохемската, 

австрийската и унгарската корони, както и тази на Свещената германска римска империя. Тук 

се намира и т.нар. „Копие на съдбата”, за което се счита, че с него е бил прободен Христос на 

кръста. 

След обяд свободно време за разглеждане на традиционните Коледни базари. 

Коледните базари отдавна са се превърнали в неделима част от Рождественските и 

Новогодишни празници на Виена. Те са сияещи, пъстри и весели. Ухаят на канела, кифлички, 

печени бадеми и карамел. Виенчани се отбиват тук на чаша пунш, какао или греяно вино, да 

хапнат карамелизирани бадеми и топла супа в хлебче и да напазаруват за празниците. 

Обичайно коледните базари в австрийската столица са около 20, в различни райони на града 

и предлагат всевъзможни коледни сувенири, кулинарни изкушения, различни забавления. 

Нощувка. 

 

ЧЕТВЪРТИ ДЕН 

19.12.2021 г. 

 

Закуска. Трансфер до летището. Полет Виена – София в 12:50 часа. Пристигане в София в 

15:20 часа. 



 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Самолетни билети София – Виена – София на авиокомпания Austrian Airlines с включен 8 кг 

ръчен багаж; 

*3 нощувки със закуски в хотели 3*/ 4* във Виена; 

*Екскурзоводско обслужване от професионални екскурзоводи във Виена на български език; 

*Панорамна обиколка на Виена с местен екскурзовод на български език; 

*Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с лимит на отговорност 5000 евро към ЗК 

„Лев Инс” (с доплащане за лица над 70 г.); 

*Водач при мин. 14 записани туриста. 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Чекиран багаж до 23 кг – около 50 лв. на посока (цената се препотвърждава в момента на 

закупуване на самолетния билет); 

*Избор на място – около 30 лв. на посока (цената се препотвърждава в момента на 

закупуване на самолетния билет); 

*Входни такси за посещаваните туристическите обекти; 

*Посещение на двореца „Шьонбрун“ – 58,80 лв. (30 евро) за възрастни и 49 лв. (25 евро) за 

деца до 18 години; цената включва екскурзовод на български език, входна такса за двореца и 

такса резервация; 

*Посещение на съкровищницата на Хабсбургите –49 лв (25 евро) за възрастни и 29,40 лв. (15 

евро) за деца до 18 години; цената включва екскурзовод на български език и входна такса; 

*Посещение на Виенската опера – 49 лв. (25 евро) за възрастни, за деца до 18 години – 39,20 

(20 евро); цената включва  екскурзовод на български език, входна такса и такса резервация. 

Внимание: Във Виенската опера се допускат само посетители, които представят сетификат за 

завършена ваксинация или сертификат за преболедуван Ковид-19 през последните 6 месеца); 

*Пешеходна разходка с местен екскурзовод – 39,20 лв. (20 евро); цената включва билети за 

градския транспорт и екскурзоводска беседа на български език; 

*Сити такса в размер на 2-3 евро на човек на ден. Заплаща се на рецепцията на хотела; 

*Разходи за градски транспорт (заплащат се на място): 2.40 евро за еднопосочен билет; 8 евро 

за карта с валидност 24 часа; 14,10 евро за карта с валидност 48 часа или 17,10 евро за карта с 

валидност 72 часа; 

*Закупуване на карта за градския транспорт за 72 часа от България – 37,24 лв. (19 евро). 

Картата е поименна, с фиксирана валидност и не може да се преотстъпва на друго лице, тъй 

като при провека се изисква съответствие по лична карта. Цената включва административна 

такса в размер на 3,72 лв. (1,90 евро); 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 4000 евро 

за лица от 70 до 85 години – 2 лв./ден; 

*Доплащане за медицинска застраховка "Травъл асистант" с лимит на отговорност 4000 евро 

за лица нa 86 и повече години - 15 лв. за целия период на туристическата програма; 

*Възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" по чл. 80, ал. 1, т. 14 от 

Закона за туризма; 

*Разходи от личен характер. 

 

ВАЖНО: 

*Допълнителните екскурзии се заявяват и заплащат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в офиса преди 

отпътуване! 

*Туроператорът не носи отговорност при промяна на часа на полета; 



 

*Допълнителните ескурзии се осъществяват според здравните ограничения, наложени в 

съответната държава към конкретната дата на отпътуване. 

*При някои от допълнителните екскурзии е възможно ползване на градски транспорт. 

*Туроператорът не носи отговорност при промяна на входните такси. 

*Музеите изискват документ за самоличност при ползване на намаление. 

*Туроператорът си запазва правото да променя последователността на изпълнение на 

мероприятията по програмата. 

*Туроператорът не носи отговорност пред граничните власти за нередовни документи от 

страна на туристите или липса на такива; 

*Хотелите по програмата могат да бъдат заменени с други от същата или по висока 

категория, без предварително уведомяване от страна на туроператора; 

*Неявяването в точният час на тръгване и на определените срещи по време на програмата се 

счита за отказ от пътуване и туроператорът не носи отговорност и не възстановява вече 

заплатените суми. 

*Програмата като цяло не е подходяща за лица с ограничена подвижност. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ: 

*Внасяне на 100 лв. капаро; 

*Доплащане не по-късно от 25 дни преди заминаване; 

*Цената е валидна при група от минимум 15 човека; 

*Срок за уведомяване при недостатъчен брой записани туристи - 14 дни преди датата на 

отпътуване. 

 

ТАКСА ПРЕКРАТЯВАНЕ: 

*ако прекратяването е до 60 дни преди датата на отпътуване, Потребителят не дължи такса 

прекратяване (ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при 

закупени самолетни билети); 

*ако прекратяването е от 59 до 30 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в 

размер на 20% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 29 до 15 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в 

размер на 30% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 14 до 10 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в 

размер на 70% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е от 9 до 3 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в 

размер на 80% от цената на организираното пътуване в лева; 

*ако прекратяването е под 3 дни преди датата на отпътуване, таксата прекратяване е в размер 

на 100% от цената на организираното пътуване в лева. 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: 

*Лична карта или валиден задграничен паспорт минимум 6 месеца след датата на връщане; 

*За лица до 18 год., пътуващи с един или без родител, нотариална заверка от единия или 

двамата родители. 

 

МЕДИЦИНСКИ И ВИЗОВИ ИЗИСКВАНИЯ: 

*Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването. 

*До държави от ЕС и Сърбия, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, 

Швейцария, Швеция, Финландия, Норвегия и Исландия се пътува с валидна лична карта. До 



 

всички останали държави се пътува със задграничен паспорт, валиден най-малко 6 месеца 

след датата на завръщане. 

*Важно: За влизане в Австрия без задължителна карантина, българските граждани трябва да 

отговарят на едно от така наречените 3G-условия и трябва да представят: 1. Документ за 

ваксинация на немски или английски език, че лицето е ваксинирано с една от одобрените от 

Европейската здравна агенция ваксини, Синовак /Sinovac-CoronaVac/ и одобрената от СЗО 

китайска ваксина Синофарм. 2. Сертификат от лекар или от здравните власти за 

преболедуван Ковид-19 през последните 6 месеца. Може да се представи и сертификат за 

антитела, не по стар от 3 90 дни. 3. PCR-тест, не по стар от 72 ч. или бърз антигенен тест, не 

по стар от 48 ч. 4. Във Виена в закрити обществени места е задължително носенето на маска 

тип “FFP2” 

5. Във Виенската опера се допускат само посетители, които представят сетификат за 

завършена ваксинация или сертификат за преболедуван Ковид-19 през последните 6 месеца. 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

Застраховката „Отмяна на пътуване“ на ЗК „Лев Инс” е доброволна и е предназначена за 

лица, на които им предстои туристическо или бизнес пътуване на територията на България 

или чужбина. Сключва се срещу риска от отменено или пропуснато пътуване поради 

медицински или немедицински причини, независещи от волята на застрахования и 

непредвидими към момента на сключване на застраховката. Застраховката се сключва в срок 

до 7 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване, закупуване на 

самолетен билет или резервиране на хотела само при условие, че е извършено плащане 

(частично или пълно) и до началната дата на пътуването остават не по–малко от 10 дни. 

Застрахователната премия (цената на застраховката) зависи от застрахователната сума и 

дните от датата на сключване до края на пътуването. Застрахователната сума е в лева и се 

определя в зависимост от размера на цената за индивидуалното или групово пътуване, 

самолетните билети или хотелската резервация. 


