
ЛОНДОН - УИНЗОР - ОКСФОРД - КЕНТЪРБЪРИ - "Европа парк" - МЮНХЕН - ВИЕНА

1 ден – Отпътуване от България - летище Варна. Пристигане в Лондон. Панорамна
обиколка на града с местен екскурзовод – катедралата “Saint Paul”, Лондонското сити,
Парламента, Бъ
кингамския дворец, часовниковата кула “Big Ben”, Уестминстърското абатство, "London
Eye" - най-високото виенско колело в Европа. Свободно време. 
Нощувка.

  

2 ден - Разглеждане на музея "Madame Tussaud's" - света на восъчните фигури. Посеще
ние на “Tower of London” – живата история на града – средновековна крепост, затвор,
кралска съкровищница, оръжеен музей, “Tower Bridge”. Разходка из “Hyde Park” и
свободно време по “Oxford Street”. 
Нощувка.

  

3 ден - Екскурзия до Winsor. Посещение на лятната резиденция на кралицата.
Свободно време. Пристигане в Оксфорд - един от най-старите университетски
градове. Пешеходна разходка покрай най-известните колежи, където са учили
популярни личности. Фотопауза на стадион "Wembley" - най-скъпия стадион в
света, втория по големина в Европа. Връщане в Лондон. Свободно време. Но
щувка.

  

4 ден - Пешеходна разходка - "Piccadily Circus", площад "Trafalgar", Художествената
галерия. Свободно време. Пристигане в Кентърбъри. Туристическа програма -
Катедралата, Кметството, останките от Кентърбърийското абатство - един от най-
старите религиозни центрове в страната. Свободно време. Пристигане в Мец. Н
ощувка.

  

5 ден - Едно незабравимо преживяване в увеселителния парк "Европа парк".
Пристигане в Аугсбург. Нощувка.

  

6 ден – Пристигане в Мюнхен. Посещение на музея на "БМВ", Олимпийския стадион,
Телевизионната кула. Пешеходна разходка в центъра на града - "Карлсплац",
катедралата "Фрауенкирхе" - символ на града, "Мариенплац", Новото и старото
кметство. Свободно време. Фотопауза на новия стадион "Алианц Арена". Пристигане
във Виена. Нощувка.
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7 ден - Закуска. Панорамна обиколка на Виена - "Рингщрасе", Парламента, Кметството,
центъра на ООН, Университета, Операта, къщата на "Хундертвасер", двореца
"Белведере". Пешеходна разходка - паметника 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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