
ВЕНЕЦИЯ - "Гардаленд" - ВЕРОНА - ИНСБРУК - "Кристалите на Сваровски" - МЮНХЕН – “Нойшванщайн” – “Хоеншвангау” - ЗАЛЦБУРГ - ВИЕНА 

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

  

2 ден – Закуска. Пристигане във Венеция. Туристическа програма - площад "Сан Марко"
- сърцето на града, площад "Пиацета", Часовниковата кула, катедралата "Сан Марко",
Двореца на Дожите, "Моста на въздишките" и моста "Риалто". Свободно време.
Пристигане във Верона. Нощувка.

  

3 ден - Закуска. Едно невероятно преживяване в увеселителния парк "Гардаленд" -
италианския "Дисниленд". Пристигане във Верона. Туристическа програма - "Арена ди
Верона", къщата на Жулиета, площад "Бра", площад "Деле Ербе". Свободно време.
Пристигане в Инсбрук. 
Нощувка.

  

4 ден - Закуска. Туристическа програма в Инсбрук - катедралата "Свети Якоб",
Хофбурга, площада с Градската кула и Златната ложа. Свободно време. Посещение на
фабриката и музея "Кристалите на Сваровски". Отпътуване по “Романтичния път” за
света на Баварските замъци. Посещение с местен професионален екскурзовод на
двореца “Нойшванщайн” – признат за образец на съвършенство сред германските
дворци, “Хоеншвангау” - неоготическия замък на лебедите. Пристигане в Аугсбург. 
Нощувка.

  

5 ден - Пристигане в Мюнхен - столица на областта Бавария. Посещение на музея на
"БМВ", Телевизионната кула, Олимпийския стадион. Пешеходна разходка в центъра на
града - "Карлсплац", Съдебната палата, катедралата "Фрауенкирхе" - символ на града,
"Мариенплац", Новото и старото кметство. Свободно време. Пристигане в Залцбург.
Туристическа програма - романтичните градини на двореца "Мирабел", родната къща на
Моцарт, Бароковата катедрала, крепостта "Хоензалцбург", най-старата аптека,
най-старото кафе "Томазели". Разходка по брега на алпийската река Залцзах. Свободно
време. Пристигане в Линц.  Нощувка.

  

6 ден - Закуска. Пристигане във Виена. Панорамна обиколка на града - "Рингщрасе",
Парламента, Кметството, Операта, Университета, Борсата, центъра на ООН,
"Хундертвасерхаус", двореца "Шьонбрун". Пешеходна разходка - паметника на Мария
Терезия, двореца "Хофбург", Колоната на чумата, катедралата "Свети Стефан" 
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ВЕНЕЦИЯ - "Гардаленд" - ВЕРОНА - ИНСБРУК - "Кристалите на Сваровски" - МЮНХЕН – “Нойшванщайн” – “Хоеншвангау” - ЗАЛЦБУРГ - ВИЕНА 

Свободно време. Пристигане в Белград. Нощувка.

  

7 ден – Закуска. Отпътуване за България. Пристигане в съответния град.
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