БУДАПЕЩА – ДРЕЗДЕН – КОПЕНХАГЕН – ОСЛО - СТОКХОЛМ – ХЕЛЗИНКИ – БЕРЛИН – ПРАГА

1 ден – Отпътуване от България /съответния град/. Пристигане в Будапеща. Нощувка.

2 ден – Закуска. Пристигане в Дрезден – “Северната Флоренция” на река Елба.
Двучасов престой за разглеждане на града – Операта, Кметството, замъка “Цвингер”.
Свободно време. Отпътуване за Копенхаген. Пътуване с ферибот - "SKANDLINES" - от
Путгартен до Рьодби /1ч. и 40мин./

3 ден – Пристигане в Копенхаген. Панорамна обиколка на града с местен екскурзовод –
Борсата, Старото и Новото пристанище, двореца “Амалиенборг” и фотопауза при
“Малката русалка” от приказките на Андерсен. Свободно време. Посещение на
Националния музей, Гилптотеката. Вечерта отпътуване с круизен кораб за Осло "DFDS SEAWAYS".
Нощувка в каюти.

4 ден – Пристигане в Осло. Панорамна обиколка на Осло с местен екскурзовод –
Кралския дворец, Кметството, замъка “Акершус”, парка “Вигеланд”. Разходка с корабче
из Ослофиорд. Свободно време. Пристигане в Стокхолм.
Нощувка.

5 ден – Закуска. Панорамна обиколка на Стокхолм с местен екскурзовод за опознаване
на потайностите на “най-северната Венеция”. Пешеходна разходка в митичния стар град
на Стокхолм – “Гамла стан” и “Острова на рицарите” – Кралския дворец, църквата
“Свети Николай”, Францисканския манастир – място за коронация на шведските крале.
Свободно време. Вечерта отпътуване за финландската столица Хелзинки с круизен
кораб на “SILIA LAYN”.
Нощувка в каюти. /Круизния кораб разполага с
басейн, сауна, кариоки бар, казино, дискотеки, free shop и огромна търговска част.
Специална анимация на борда гарантира едно невероятно морско пътуване сред 24 000
острова на Стокхолмския архипелаг/.

6 ден – Пристигане в Хелзинки. Панорамна обиколка на града с местен екскурзовод –
Финския парламент, Руската православна църква. Свободно време. Вечерта обратно
отпътуване за Стокхолм с круизния кораб на "SILIA LAYN".
Нощувка в каюти.

7 ден – Пристигане в Стокхолм. Посещение на “Ваза-музей” с бойната фрегата на
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викингите, Кметството със Златната зала. Свободно време. Отпътуване за Берлин.
Пътуване с ферибот "SKANDLINES" - от Трелеборг до Рощок /7ч. и 45мин./

8 ден - Пристигане в Берлин. Туристическа програма – завръщане в историята на
разделена и обединена Германия: разходка по “Унтер ден Линден”, Бранденбургската
врата, Операта, Райхстага, Катедралата. Посещение на“Александерплац”,
Телевизионната кула, "Постдамер плац". Пристигане в Прага.
Нощувка.

9 ден – Закуска. Панорамна обиколка на Прага с местен екскурзовод – Пражки храд,
катедралата “Свети Вит”, Карловия мост, “Орлой” – часовниковата кула, Вацлавския
площад, “Златната уличка”, Тинската катедрала. Свободно време. Отпътуване за
България.

10 ден – Пристигане в България /съответния град/.
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