
Уважаеми колеги, 

Във връзка с ХХI конгрес на CBGA, който ще се проведе от 10 до 13 септември 2018 г. 

в гр. Залцбург, Австрия, Българското геологическо дружество организира автобусна 

екскурзия от 9 до 14 септември 2018 г. до Залцбург, Австрия.  

Важна информация: 

Цена на екскурзията – 630 лв. (транспорт и нощувки) за редовни членове (с платен 

членски внос за 2018 г.). 

Желаещите могат да се запишат и да заплатят екскурзията при Любомир Методиев, 

Геологически институт – БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 24 (тел. 979 22-50).  

До 5 април желаещите трябва да внесат капаро по 250 лв. при Любомир Методиев. 

Информация за екскурзията: 

Предварителна програма: 

Период: 09.09–14.09.2018 

6 дни/ 4 нощувки 

 

Ден 1. 

09.09.2018  

София – Загреб – 800 km по маршрут Белград – Загреб. 

Настаняване в Загреб вечерта. Свободно време. 

Нощувка. 

 

Ден 2. 

10.09.2018 

Загреб – Залцбург – 430 km  

Нощувка 

 

Ден 3. 

11.09.2018  

Залцбург. 

Нощувка. 

 

Ден 4. 

12.09.2018 

Залцбург.  

Нощувка. 

 

Ден 5. 

13.09.2018 

Залцбург – София – 1210 km 

Закуска. Напускане на хотела – багажът се съхранява в стая за багаж. Късния следобед/ 

вечерта отпътуване за България по маршрута Загреб – Белград. 

 



Ден 6. 

14.09.2018 

Пристигане в София на ул. „Оборище“ рано сутринта/ преди обяд. 

 

Цена: 630 лв. на турист в двойна/ тройна стая в хотел 3 звезди 

 

Цената включва: 

Транспорт с комфортен туристически автобус (климатик, видеосистема, минибар); 

1 нощувка със закуска в хотел 3* в Загреб; 

3 нощувки със закуски в хотел 3* в Залцбург; 

Пешеходна разходка в Загреб; 

Пешеходна разходка в Залцбург; 

Водач-екскурзовод от България. 

 

Цената не включва: 

– вечери по програмата; 

– туристическа програма и допълнителни услуги извън посочените в „Цената 

включва“; 

– градски транспорт в Залцбург (2,50 EUR – еднопосочен билет за 2 зони; 5,00 EUR – 

еднодневна карта); 

– билет за фуникуляр и входна такса за крепостта „Хоензалцбург“ (12 EUR, за деца до 

14 г. – 6,80 EUR), входна такса за Родната къща на Моцарт (11 EUR, за деца – 3,5 EUR) 

в Залцбург; 

– входни такси и билети за други музеи, обекти, прояви, посещавани по желание 

– разходи от личен характер; 

– Застраховка „Отмяна на пътуване“ (Препоръчваме Ви сключването на тази 

застраховка!). 

 

Доплащания: за единична стая: 225 лв. 

 


