K & K Wien
Културна и кулинарна Виена

Reisebüro INTER VEGA REISEN
Tiefer Graben 9, 1010 Wien
www.intervega.at
intervegareisen@aon.at
+43 1 535 25 50

www.intervega.at

1010 Wien, Tiefer Graben 9

+43 1 535 25 50

Ден 1 - Индивидуално пристигане вьв Виена,
трансфер и настаняване в централен хотел
4*-Hotel Boltzmann - www.hotelboltzmann.at.
Комфортни стаи с баня, тоалетна, работна
маса,
сейф,
климатик,
плоскоекранен
телевизор и безплатен интернет. Хотела се
намира на тиха улица в центьра на града, на
пешеходно разстояние от Дантелената
Цьрква и Виенския Университет, 100 метра
от спирка на обществен транспорт, с удобна
врьзка до центьра и до красивия лозарски
район Гринцинг.
В 15.30 от хотела ви взима Вашия персонален
екскурзовод и правите кратка разходка (близо
2 часа)в историческата част на града. Тя
включва и посещение на кафене Захер, кьдето
ще имате вьзможността да се насладите на
най известната Виенска торта и на чашка
вкусно кафе. Водачката ще ви разкаже
интересни истории за града, а сьщо така за
Виенските кафенета, векове наред място за
срещи на най светлите умове от цял свят. По
кьсно тя ше ви помогне да вземете директния
трамвай до
ресторанта ви за вечеря
„Heuriger Martin Sepp“ в Гринцинг, с
традиционна кухня и собствено производство
на вино. Оттам много лесно, за около 20
минути , с директния трамвай се прибирате
обратно в хотела.
Ден 2 – Днес без водач, правите кратка
разходка до Виенската Опера (около 30
минути), кьдето се качвате на „Hop On Hop
Off“. Автобусьт минава през най интересните
исторически забележителности на града и
има около 50 спирки. На всяка от тях може да
слезете, да разгледате и пак да се качите, за
да продьлжите маршрута.
На обед е предвидена пауза в ресторант
„Figlmüller“ – родината на Виенския шницел.
Само там този кулинарен специалитет се
прави по стара рецепта, надхвьрля размера на
чиниите и и е около 30 см в диаметьр. За този
известен ресторант са писали всички
световни медии като New York Times, Die Zeit,
Die Frankfurter Allgemeine или
е имало
предавания по
CNN. На това дьлжи и
популярността си в цял свят.
Ден 3 - Днес е ден за посещения на музеи и
галерии.
След закуска в хотела, вашия екскурзовод ще
ви вземе от хотела и ще разгледате по ваш
избор един от музеите в двореца Хофбург
(апартаментите на империатрица Сиси или
ськровищницата на кралския двор). Входните
билети тук се заплащат на място.За обед е

За обед е предвиден един от най-старинните
ресторанти в центьра на града „Gösser
Bierklinik“, който приема гости от 1566
година. Традиционна Виенска кухня, собствено
производсто на бира и уютни зали. Остатька
на деня е на ваше разположение.
Ден 4 – Двореца Шонбрун, след закуска в
хотела, ще ви вземе вашата екскурзоводка и с
обществен транспорт стигате бьрзо и
удобно
до
двореца
Шонбрун
(Schloss
Schönbrunn). Около
час
продьлжава
интересната беседа и обиколката на
красивите дворцови зали. След това
програмата продьлжава с оригиналното шоу
„Kак да приготвим известния виенски ябьлков
щрудел“.В
уютната
атмосфера
на
дворцовото кафенепреживявате целия процес
от замесване на тестото и пльнката, до
изпичането и дегустацията на готовия
сладкиш . Ще получите и оригиналната
рецепта, за да може да го приготвите за
вашите близки у дома.
Вечета ви очаква още по-интересна програма.
В най известния танцов салон на Виена „Salon
Hübner“ oт 18.30 часа имате вечеря в хубав
ресторант и след това класически Валсов
концерт с исторически костюми.
Ден 5 - Закуска в хотела и свободно време до
трансфера кьм летище Виена.
Надяваме се да сте останали очаровани от
града и от нашата културна и кулинарна
програма и ви очакваме отново в красива
Виена!
Пакетната цена на човек включва:
 Летищни трансфери
 4 нощувки в централен хотел 4 звезди
 Закуска на бюфет
 Безплатен интернет
 Персонален екскурзовод за трите дни
( по програмата )
 2 вечери и 2 обеда ( напитките се
заплащат на място)
 Входни билети за двореца Шонбрун и
за Щрудел шоу в дворцовото кафене
 Билети за екскурзионния автобус Hop
on Hop Off ( слушалки и на бьлгарски
език)
 Парче торта и чашка кафе в кафене
Захер

Цена на човек в двойна стая : 620,- EUR

