
ВИЕНА - СТРАСБУРГ – ПАРИЖ – "Дисниленд" - КАН – НИЦА - МОНАКО - ВЕНЕЦИЯ

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

  

2 ден – Закуска. Пристигане във Виена. Панорамна обиколка на града - "Рингщрасе",
Парламента, Кметството. Операта, Университета, "Хундертвасерхаус", центъра на ООН,
двореца "Шьонбрун". Пешеходна разходка в центъра на града - паметника на Мария
Терезия, двореца "Хофбург", Колоната на чумата, катедралата "Свети Стефан".
Свободно време. Пристигане в Аугсбург.  Нощувка.

  

3 ден – Пристигане в Страсбург. Туристическа програма – площад “Клебер”, площад
“Гутенберг”, Катедралата. Свободно време. Разходка с корабче - квартала “Малка
Франция”, сградите на Европейския парламент и Европейския съд за правата на
човека. Свободно време. Пристигане в Париж.  Нощувка.

  

4 ден - Панорамна обиколка на града – площад “Конкорд”, Парламента, Операта,
Мадлената, площад "Вандом", Кметството, Елисейския дворец, катедралата “Нотр Дам”,
Латинския квартал, Сорбоната, Пантеона, Сената, Люксембургската градина.
Пешеходна разходка – “Шан’з Елизе” до Триумфалната арка. Нощна разходка с корабче
по река Сена.  Нощувка.

  

5 ден – Посещение на Версайския дворец и неговите романтични градини. Разглеждане
на Лувъра, парка "Тюйлери". Свободно време. Изкачване на Айфеловата кула, площад
“Трокадеро”.  Нощувка.

  

6 ден - Едно невероятно приключение в увеселителния парк "Дисниленд".  Свободно
време. Пристигане в Лион. Нощувка.

  

7 ден - Пристигане в Кан. Туристическа програма – крайбрежния булевард "Кроазет",
Пристанището, Фестивалния комплекс и "Алеята на славата". Пристигане в Ница -
най-големия град на Френската ривиера. Пешеходна разходка - "Промнад де-з Англе",
площад "Масена", пазара на цветята. Свободно време.  Нощувка на Лазурния бряг.
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8 ден – Пристигане в Монако. Туристическа програма - Катедралата, Кметството,
двореца на фамилия Грималди. Пешеходна разходка из Монте Карло - Европейското и
Американското казино. Пристигане във Верона. Нощувка.

  

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

  

10 ден - Закуска. Отпътуване за България. Пристигане в съответния град.
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