ЗАЛЦБУРГ - "Херенкимзее" - МЮНХЕН - "Европа парк" - СТРАСБУРГ - ФРАЙБУРГ - ЦЮРИХ - ИНС

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

2 ден – Закуска. 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.
Нощувка.

3 ден – Закуска. Посещение на баварския замък "Херенкимзее", намиращ се на остров в
езерото "Кимзее". Пристигане в Мюнхен – столицата на провинция Бавария.
Разглеждане на музея на "БМВ", Телевизионната кула, Олимпийския стадион.
Пешеходна разходка в центъра на града – "Карлсплац", Съдебната палата,
“Мариенплац”, катедралата “Фрауенкирхе”, Новото и Старото кметство. Свободно
време. Пристигане в Аугсбург.
Нощувка.

4 ден – Едно невероятно преживяване в “Европа парк” – най-големия увеселителен
парк в Европа. Пристигане в Страсбург. Пешеходна разходка - площад "Клебер", площад
"Гутенберг", Катедралата, квартала "Малка Франция". Фотопауза при сградите на
Европейския парламент и Европейския съд за правата на човека.
Нощувка.

5 ден – Пристигане във Фрайбург. Пешеходна разходка в стария град – Катедралата,
старите градски порти, Кметството, Университета. Свободно време. Пристигане в
Цюрих. Пешеходна разходка - "Банхофщрасе" - витрината на Европа, църквата "Свети
Петър", катедралите "Фраумюнстер" и "Гросмюнстер". Свободно време в стария град и
краибрежния парк. Пристигане в Инсбрук. Свободно време.
Нощувка.

6 ден - Закуска. Туристическа програма в Инсбрук – катедралата “Свети Якоб”,
Хофбурга, площада с Градската кула, Златната ложа. Свободно време. Посещение на
фабриката и музея “Кристалите на Сваровски”. Пристигане във Виена.
Нощувка.
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7 ден - Закуска. Панорамна обиколка на Виена - "Рингщрасе", Парламента, Кметството,
Операта, Университета, Борсата, центъра на ООН, "Хундервасехаус", двореца
"Шьонбрун". Пешеходна разходка - паметнока на Мария Терезия, двореца "Хофбург",
Колоната на чумата, катедралата "Свети Стефан". Свободно време. Пристигане в
Белград.
Нощувка.

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