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Транспорт с лицензиран автобус
 

10 нощувки в двойни / тройни стаи в хотел Sporthotel Semmering 3* или подобен
 

Изхранване на база пълен пансион – закуска, обяд и вечеря на блок маса
 

25 учебни часа езиково обучение по немски или английски език, водено от местни преподаватели
 

Две целодневни екскурзии до Виена + 1 целодневна екскурзия до Грац 
 

Богата програма от полудневни излети:

 Посещение на Баден, Мариацел / Нойберг, Айзенщат / плаж на открито, Глогниц с фабриката за

шоколад Lindt, крепостта Оберкапфенберг и шоуто с грабливи птици! 
 

В крайната цена е включена застраховка със застрахователно покритие от € 10 000
 

Безплатно ползване на закрит басейн в хотела, тенис на маса и други
 

Представител от Велбург през цялото време на програмата

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

Велбург ООД . . . нужна Ви е само посока !



Sporthotel Semmering 3*НАСТАНЯВАНЕ :

За участниците в летния лагер в Семеринг сме подбрали хотел

Sporthotel am Semmering.  Той се намира по средата между Виена и

Грац и предлага директен достъп до ски пистите и туристическите

пътеки на Семеринг. Настаняването е в двойни и тройни стаи. В

хотела има безплатен Wi-Fi, сауна и голям закрит басейн.

Велбург ООД . . . нужна Ви е само посока !



В програмата са включени 25 учебни часа езиково обучение

по немски или английски език ,  водено от местни

преподаватели !

SPRECHEN SIE DEUTSCH?
Велбург ООД . . . нужна Ви е само посока !



По време на езиковия лагер децата ще разгледат зимния курорт Семеринг,

предпочитана дестинация за виенчани за еднодневен излет, както и за ски почивка.

 

 

През лятото обаче участниците ги очаква адреналиново спускане 

с планински колички!



ПАКЕТЪТ  ВКЛЮЧВА  И
2 ЦЕЛОДНЕВНИ  ЕКСКРУЗИИ  ДО

ВИЕНА

Автобусна и пешеходна разходка във Виена

Посещение на Природонаучния музей или Музея на изкуствата  

Разходка в градините на Шьонбрун

Разглеждане на Лабиринта или Зоологическата градина

Посещение на увеселителния парк Пратера

 

Велбург ООД . . . нужна Ви е само посока !



ЦЕЛОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ ДО ГРАЦ

Посещение на Музея на рицарските

доспехи или Историческия музей 

Пешехдна разходка и запознаване с

основните забележителностите на

града ,  център на провинция Щирия .

Велбург ООД . . . нужна Ви е само посока !

Свободно време в централната ,

старинна част на Грац .



Разходка из китното градче, известно като един от

най-добрите австрийски курорти. 

Топлите минерални извори в района са прочути

още по времето на Римската империя. 

Баден е и мястото, където Бетовен е написал своята

Девета симфония, а Франц Сахер, бащата на

тортата „Сахер“, прекарва последните години от

живота си.

БАДЕН

ПОЛУДНЕВНИ ТУРОВЕ

Посещение на живописното градче Mariazell –

разглеждане на Базиликата и фабриката за меденки

и свещи Pirker.

или 

Разходка до Нойберг с посещение на цеха за

производство на изделия от стъкло или

Катедралата - Stift Neuberg.

МАРИАЦЕЛ / НОЙБЕРГ

Пешеходен тур в столицата на провинция

Бургенланд с бароковия дворец Естерхази,

кметството, катедралата Св. Мартин, музеят на

Хайдн и още много!

или

При хубаво време посещение на открития плаж

Naturbad Gloggnitz.

АЙЗЕНЩАТ / ПЛАЖ



Разглеждане на крепостта Burg Oberkapfenberg и участие в

най-голямата атракция - шоуто с грабливи птици. 

Посещение на търговския център в град Kapfenberg.

ОЩЕ ПОЛУДНЕВНИ ТУРОВЕ

ЕКСКУРЗИЯ ДО КАПФЕНБЕРГ



КАКТО И ЕКСКУРЗИЯ ДО ФАБРИКАТА

LINDT
 

Посещение на шоколадовата фабрика Lindt, Глогниц с

прожекция на филм, дегустация и възможност за

закупуване на шоколадови изделия директно от

производителя.

Велбург ООД . . . нужна Ви е само посока !



В крайната цена е включена

медицинска застраховка с

покритие 10 000 евро.

По желание допълнително

може да се направи

Европейска здравна карта.

МЕДИЦИНСКА

ЗАСТРАХОВКА

Всички входни такси по

програмата са включени в

цената. Участниците заплащат

сами само билетите за

увеселителните съоръжения на

Пратера.

ВХОДНИ ТАКСИ

Децата получават на място

всички необходими учебни

материали и пособия от

представителя на

туристическа агенция

Велбург.

МАТЕРИАЛИ ЗА

ОБУЧЕНИЕ 

Със всяка група пътува

представител от

туристическа агенция

Велбург, който е с децата

през цялото време на

екскурзията.

СИГУРНОСТ

Често задавани въпроси :

Велбург ООД . . . нужна Ви е само посока !



Да ни пишете на office@welburg.net

Да се обадите на 02 953 11 83

Да се свържете с преподавателя, които

организира група в училището на детето Ви

КАК ДА РЕЗЕРВИРАМЕ?

ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ МЯСТО ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ Е
НЕОБХДИМО ДА НАПРАВИТЕ ЕДНО ОТ

ДОЛУПОСОЧЕНИТЕ:

Велбург ООД . . . нужна Ви е само посока !

За повече информация: www.welburg.net

https://www.welburg.net/


FACEBOOK WELBURG INSTAGRAM

https://www.facebook.com/welburg-281071931924629
https://www.welburg.net/
https://www.instagram.com/welburgtours/?hl=en

