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ЕВРОКЛУБЪТ и Училищното настоятелство в ГПЧЕ кани всички 

настоящи/бивши ученици и родители да се включат в приказно 

пътешествие до Франция, Австрия и Германия 

Пътуване до Страсбург, при възможност за участие в 

Европейското младежко събитие и Баварски замъци 

Видин – Виена – Страсбург – Мюнхен – Баварски замъци – Залцбург – Загреб – Видин 
7 – 14.06.2023г.  

https://european-youth-event.europarl.europa.eu/en/ 

 
Срок за записване с копие от личен документ за пътуване зад граница – 20.02.2023г. при г-жа 

Валя Александрова – ръководител на евроклуба или г-жа Наталия Василева – ст. учител по 

английски език и водещ кореспонденция и регистрации за Европейското младежко събитие 

2023 в ЕП. Пакетната цена на пътуването се заплаща на три вноски през февруари, март и 

април: 395+400+400 лева при настаняване по двама в хотелите по програмата. 

 

7.06.2023: Видин – Виена 910 км 

Отпътуване от автогарата в гр. Видин /паркинг пред магазин Уанда/ в 04.00 ч. по маршрут 

Видин – Зайчар – Белград – Будапеща – Виена. Пристигане в австрийската столица вечерта. 

Панорамна обиколка „Светлините на Виена” с екскурзовод на български език: Ринга – 

булеварда, който обхожда историческия център на града, построен на мястото на 

средновековните крепостни сетни. Рингът е дълъг 6,5 км и на него се намират най-

представителните сгради на Виена: Операта – изключително красива сграда, построена в стил 

френски ренесанс; Хофбург (отвън) – зимната резиденция на Хабсбургите в продължеине на 6 

века; пл. Мария-Терезия с двете сгради близнаци – Музея на изящното изкуство и Музея по 

естествена история; Двореца Белведере, Парламента, Кметството, Университета, сградата на 

Виенската борса – една от най-старите в света. Настаняване в хотел. Нощувка.  

 

8.06.2023: Виена – Страсбург 800 км 

Закуска. Рано сутринта отпътуване за Страсбург: живописно разположен по бреговете на река 

Ил, градът е столица на френския регион Елзас и седалище на редица европейски институции 

като Европейския съвет, Европейския парламент и Европейския съд за правата на човека. 

Вечерна разходка в историческия център с екскурзовод на български език, включен в списъка 

за културно наследство на ЮНЕСКО: готическата катедрала, висока 142 м (от 1647 г. до 1874 г. 

тя е най-високата сграда в света, днес е в челната десетка). В нея се намира и известният 

астрономически часовник – той показва реалните позиции на слънцето и луната и слънчевите и 

лунни затъмнения; къщата Камерцел; кварталът Малка Франция. Настаняване в хотел. 

Нощувка. 

 

9.06.2023: СТРАСБУРГ 

Закуска. Участие в ЕУЕ-2023: Срещата на европейската младеж (EYE) събира на едно място 

хиляди младежи от целия Европейски съюз и извън него, за да формират и споделят своите 

идеи за бъдещето на Европа. Поредното, след пандемията, издание ще се открие в седалището 

на Европейския парламент в Страсбург на 9.06.2023 г.Участие в срещи с много вдъхновяващи 

оратори, влиятелни личности, експерти, активисти и инфлуенсъри. След събитието тревогите, 

надеждите и идеите на младите хора се представят в доклад, който се раздава на всички 

членове на Европейския парламент. Някои от участниците ще имат още възможността да 

доразвият най-вдъхновяващите идеи и да ги представят пряко на членовете на парламентарните 
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комисии по време на специални младежки изслушвания в ЕП. За другите пътуващи в групата 

туристическа програма в Страсбург и свободно време. Нощувка.  

 

10.06.2023: Страсбург – Мюнхен 400 км. 

Закуска. Отпътуване за Мюнхен - столицата на Бавария и третият по големина германски 

град - знае как да омае своите гости. Освен, че произвежда няколко от най-добрите бири в 

света и че е „родно място” на прочутия фестивал на бирата Октоберфест, Мюнхен се гордее с 

прекрасна архитектура, първокласни музеи и градски паркове. Тук се намира изключително 

интересният Музей на науката и техниката, Музеят на BMW и на футбулния клуб Байерн 

Мюнхен, рекордьор в Бундеслигата. Нашият маршрут включва разглеждане с екскурзовод на 

български език: Мариенплац - който от 1158 г. /основаването на града/ е истинското сърце на 

Мюнхен; Старото и Новото кметство; Петерскирхе и нейният великолепен бароков олтар, 

Фрауенкирхе - един от най-известните символи на Мюнхен и безспорно най-прочутата 

готическа църква в Германия; Резиденцията на Кайзерите; най-старата бирария 

“Хофбрьойхаус”. Свободно време. Настаняване в хотел в района на Мюнхен. Нощувка.  

 

11.06.2022: Нойшванщайн и Линдерхоф 
Разглеждане на замъците от времето на приказния и романтичен крал Лудвиг II: Хоеншвангау 

(отвън) – служил като лятна и ловна резиденция на Максимилиан, съпругата му Мария от 

Прусия и двамата им сина - Лудвиг (по-късно крал Лудвиг II Баварски) и Ото (по-късно крал 

Отон I от Бавария). Двамата младежи прекарват по-голямата част от юношеството си тук, а по-

късно Лудвиг решава да построи наблизо свой собствен замък: Нойшванщайн (посещение – 

допълнително заплащане на такса резервация и входен билет) – всепризнат образец на 

съвършенство сред германските кралски дворци. Вдъхновен от легендите за рицаря Лоенгрин и 

опертие на Вагнер, през 1869 г. крал Лудвиг II започва строителството на „замъка на мечтите”. 

Той е богато декориран с митологични сцени от различни средновековни легенди. Красотата му 

вдъхновява Чайковски да напише „Лебедово езеро”. В превод името на двореца означава 

„Замъкът на лебедовата скала”.  Отпътуване за Линдерхоф (посещение – допълнително 

заплащане на такса резервация и входен билет) – любимия дворец на Лудвиг II, тук можете да 

“потънете” в изкуствената пещера с езеро, сталактити, сталагмити и впечатляващи картини, 

изобразяващи сцени от опери на Вагнер. Това е единственият замък, който Лудвиг успява да 

завърши приживе. Връщане в хотела. Нощувка. 

 

12.06.2023: Баварски замъци – Херенхимзее – Залцбург 270 км 

Закуска. Отпътуване за Химзее. Посещение на двореца Херенхимзее ( допълнително 

заплащане на такса резервация и входен билет): копие, по-добро от оригинала! Едно е 

сигурно: ако не беше разточителството на Лудвиг, днес Бавария нямаше да се радва на 

милионите посетители годишно, дошли да видят с очите си приказните дворци на Лудия крал. 

Страстен почитател на Луи XIV, Лудвиг II решава да построи на острова Херенхимзее, точно 

копие на двореца Версай. В замъка има 70 стаи, от които само 20 завършени. Но за тях Лудвиг 

дава повече пари отколкото за строителството на два от другите му замъци: Линдерхоф и 

Нойшванщайн. То възлиза на колосалните за онова време 16 млн марки. Най-впечатляваща е 

Огледалната зала, която въпреки че е копие на тази във Версай, всъщност даже е по-голяма. 

Всяка вечер кралят заповядвал да бъде осветявана от 33-те полилея и 44 свещника, в които 

горели повече от 2000 свещи. Наред с Огледалната зала, също толкова впечатляваща е 

Парадната спалня: всичко тук е в стил рококо и блести в злато, а леглото е изографисано със 

сцени, изобразяващи Венера и Адонис. Отпътуване за Залцбург - град на музиката и солта. 

Туристическата програма, с екскурзовод на български език,  започва от Капител плац – 

основният площад, около който се намират Катедралата, Резиденцията на архиепископа, 

крепостта Хоензалцбург - една от най-големите запазени досега в Европа (строителство й  

започва през 1077 г. и  продължава близо 6 века  до 1683 г., като многократно е  разширявана, 

достроявана и подновявана), абатството Св. Петър – един от най-старите бенедиктински 

манастири в немскоговорящия свят. С гробището на абатството е свързана една интересна 

легенда… за 6-те млади съпруги на богатия строител Себастиян Щумпфегер, всички умрели… 

от смях!  Родната къща на Моцарт – намира се на главната търговска улица "Гетрейдегасе" 

№ 9 - тук на 27 януари 1756 г. в семейството на придворния композитор и музикант  Леополд 

Моцарт се ражда един от най-великите композитори - Волфганг Амадеус Моцарт; дворецът 

"Мирабел" - разположен на десния бряг на р. Залцах, той е построен от архиепископ Волфганг 



Райтенау за неговата приятелка Соломе Алт, която в разрез с католическите канони, 

забраняващи на свещениците да създават семейство, му ражда 15 деца. Свободно време за 

самостоятелна разходка из тесните улички в стария град. Настаняване в хотел 3*** в района на 

Залцбург. Нощувка. 

  

13.06.2023: Залцбург – Загреб 430 км. 

Закуска. Отпътуване за Загреб - град с уникална атмосфера и свой собствен дух. Той е 

построен с предварително планирана архитектура между две средновековни селища: Каптол и 

Градец, с много паркове, обкръжаващи го под формата на подкова и е прекрасен пример за 

идеалния град на 19 век. Разглежда се с екскурзовод на български език централния площад Бан 

Йосип Йелачич, стария Градец с църквата Св. Марк, Катедралата на Каптол до колоритния 

пазар Долац. Настаняване в хотел 3* в района на Загреб. Нощувка. 

 

14.06.2023: Загреб – Видин 690 км 

Закуска. Отпътуване за България. Връщане във Видин вечерта.  

 

Цена: 1195 лв.   

(плащане на ТРИ ВНОСКИ през месец февруари, март и април: 395+400+400 лева) 

 

Цената включва: 
* Транспорт с автобус категория 3* 

* 1 нощувка със закуска във Виена в хотел ***  

* 2 нощувки със закуски в Страсбург в хотел **/*** 

* 2 нощувки със закуски в района на Мюнхен в хотел **/*** 

* 1 нощувка със закуска в Залцбург в хотел **/***  

* 1 нощувка със закуска в Загреб в хотел ***  

* екскурзоводско обслужване през целия маршрут 

* ръководители на ученическата група 

* медицинска застраховка с покритие 2000 евро 

* представител на фирмата придружаващ групата 

Цената е платима в лева по фиксинга на БНБ в брой в офиса на фирмата или по банков път 

(банковите реквизити са посочени в договора). 

 

Цената не включва: 
* разходи от личен характер 

* сити такси – заплащат се на място лично от туристите 

* входни такси за посещаваните обекти: такса резервация за посещение на трите замъка: 

Нойшвайнщайн, Линдерхоф и Херенхимзее, комбиниран билет за посещение на трите замъка: 

Нойшвайнщайн, Линдерхоф и Херенхимзее – 31 евро възрастни – заплаща се с втората вноска 

за екскурзията, деца до 18 г. /ненавършени/ - безплатно. 

*двупосочен билет за корабче в езерото Химзее до замъка Херенхимзее  

* доплащане за самостоятелно настаняване в стая - 490 лева 

 

 

Необходими документи: 
* лична карта или задграничен паспорт, валидни минимум 6 месеца след датата на завръщане 

от екскурзията – копие от документа се предоставя в офиса на фирмата при депозитната вноска. 

Визи не се изискват. 

* за деца под 18 години – нотариално заверена декларация от двамата родители – попълва се по 

образец. 

  

Забележка: 

Цената и всички условия по програмата са валидни само при набрана група от 40 

плащащи пълната такса. Агенцията не гарантира допълването на непълни групи. Срок за 

уведомяване на туристите за не постигнат минимум – 7 дни преди датата на заминаване. Няма 

специфични медицински и санитарни изисквания. 


