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ВСТУП 

 
Дисципліна «Організація туризму» є базовою дисципліною фахового 

спрямування підготовки спеціалістів у сфері туризму. 
Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями 

з формування міжнародної та національної туристської політики та отри-
мання практичних навичок щодо створення, організації та діяльності ту-
ристського підприємства. 

Необхідною умовою успішного засвоєння навчального матеріалу ди-
сципліни є самостійна робота студентів з навчальною літературою з питань 
менеджменту туризму, нормативних документів з питань державного регу-
лювання туристської діяльності. 

Під час вивчення дисципліни розглядається деталізований перелік пи-
тань, що розкривають основний зміст тем, та охоплює найголовніші аспекти 
щодо умов та принципів підприємницької діяльності у галузі готельного та 
ресторанного бізнесу, основ організації туристських подорожей, їх докуме-
нтального оформлення, надання туристських послуг та організації дозвілля 
туристів. Крім того, особливу увагу приділено загальним аспектам роботи 
туристських підприємств, розглядаються як практичні принципи роботи ту-
роператорських компаній та турагенцій, так і теоретичні засади ведення ту-
ристського бізнесу та функціонування туристського ринку у тому числі такі 
питання як функції туризму, класифікація туризму за видами та формами 
обслуговування, типи туристів тощо. 

Значну увагу також приділено загальним питанням розвитку туризму, 
зокрема, історичним аспектам розвитку вітчизняного та міжнародного ту-
ризму, формуванню міжнародної туристської політики, особливостям дер-
жавної політики у галузі туризму, сертифікації, стандартизації та ліцензу-
ванню туристських послуг. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 
проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). На 
лекціях розглядаються основні питання курсу. Найбільш важливі і складні 
питання винесено на розгляд та обговорення під час семінарських занять 
Поглиблене вивчення окремих питань і закріплення знань здійснюються 
при виконанні самостійної роботи, якій приділяється значна увага. Це, на-
самперед, виконання курсової роботи, актуальність якої полягає у отриман-
ні студентами практичних навичок роботи в турфірмі 
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РОЗДІЛ 1 ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОНАННЯ  
КУРСОВОЇ РОБОТИ ДАНОЇ ТЕМАТИКИ 

 
На сьогоднішній день актуальною є проблема отримання студентами 

практичних навичок роботи в турфірмі. Саме на формування таких знань і 
навичок і спрямована ця курсова робота. При її виконанні відбувається імі-
тація ситуації з продажем культурно-пізнавальних турів менеджером тура-
гентства безпосередньо туристові. 

Сучасний ринок туристських послуг насичений багатьма пропозиція-
ми різних туроператорів щодо організації екскурсійних турів у Європу. Се-
ред провідних туроператорів даного сегменту ринку можна виділити  
(за абеткою) Аккорд-тур, Артекс 94, Альянс, Бумеранг, Давай відпочивай, 
Інкомартур 93, Наталі-Вояж, Сага, Престиж-тур, Феєрія та багато інших. По 
суті, всі ці туроператори пропонують майже однакові тури, що мають лише 
незначні відмінності. Розробити й вивести на ринок абсолютно нові, екск-
люзивні тури для них немає жодного сенсу, адже вже існуючі максимально 
охоплюють найбільш значні пам’ятки історії і культури. Важливою особли-
вістю просування таких турів є майже повна відсутність рекламного забез-
печення. Потужна рекламна кампанія може бути використана конкурентами 
для створення турів-близнюків. Крім того, вартість рекламних послуг зро-
бить такі тури збитковими. Забезпечити адресну рекламу туроператори та-
кож неспроможні, адже дуже важко виявити потенційного клієнта. Тому на 
перший план при просуванні культурно-пізнавальних турів виходить щіль-
на співпраця туроператорів з турагентами, адже останні  спілкуються без-
посередньо з туристами. Саме від турагента залежить, тур якого туропера-
тора буде запропоновано туристові. Звичайно турист розуміє бажаний на-
прям поїздки, її тривалість, граничну вартість туру. В свою чергу, турагент 
запропонує туристу тур того оператора, який є найбільш надійним, надає 
турагентові найбільшу комісійну винагороду або інші бонуси, запропонує 
найбільш привабливу для туриста ціну. 

Але слід враховувати, що приваблива вартість туру не є остаточною, а 
тому від туриста під час поїздки вимагатимуться додаткові витрати на: 

 харчування; 
 пересування громадським транспортом; 
 вхідні квитки в музеї, галереї, парки тощо; 
 факультативні (додаткові) екскурсії; 
 інші витрати. 
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Тому завданням менеджера турагентства є не тільки підбір та броню-
вання туру, а і надання повної та якісної інформації про можливі додаткові 
витрати; перелік основних і додаткових екскурсій; вартість факультативних 
екскурсій, їх пізнавальну цінність; перелік визначних пам’яток на маршруті, 
особливостей національної культури країн, по яких проходить маршрут то-
що. Менеджер турагентства повинен також чітко визначити, наскільки важ-
кими будуть переїзди для туриста, і підібрати оптимальний за тривалістю, 
кількістю переїздів тур. Важливим в роботі менеджера є також правильне 
інформування туриста про особливості оформлення Шенгенської  
(або іншої) візи. 

Саме на вирішення цих завдань і спрямована дана курсова робота. 
 

РОЗДІЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

2.1 Рекомендований зміст 
 

Вступ 
1. Характеристика маршруту 

Загальна інформація про країни, по яких проходить маршрут 
2. Транспортне забезпечення маршруту 
3. Організація розміщення туристів 
4. Екскурсійне обслуговування 

Перелік основних екскурсій, їх опис 
Перелік додаткових екскурсій, їх опис і вартість 
Перелік вхідних квитків, їх вартість 

6. Визначення цільової аудиторії туристів 
7. Митно-візові формальності, оформлення Шенгенської візи 
8. Практичні рекомендації туристам  
Висновок. 
Список літератури. 
Додатки:  

 картографічний матеріал 
 

2.2 Характеристика маршруту 
 

На карті необхідно провести маршрут туру з позначенням місць ночівлі. 
Підібрати й систематизувати інформацію про країни, по яких прохо-

дить маршрут. Характеризуючи країни, потрібно надати не просто геогра-
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фічну інформацію, а відомості, що будуть корисні туристам: загальну інфо-
рмацію: валюта (та її актуальний курс), мова тощо; 

Визначити перелік основних туристських центрів і основних турист-
ських об'єктів, що відвідуються під час туру. Дані занести в таблицю. Дати 
характеристику основних туристських центрів і об'єктів відвідуваних країн. 

  
День Основні туристські центри Основні туристські об'єкти 
1 день   
2 день   
3 день   
4 день   
....   
N день   
Всього   

 
 

2.3 Транспортне забезпечення маршруту 
 

Зазвичай, більшість турів до Європи культурно-пізнавальної спрямо-
ваності передбачають автобусне обслуговування протягом майже всього 
маршруту. Для більш вибагливих туристів туроператори можуть пропону-
вати «авіаприєднання» до групи, тобто приєднання до групи на 2-4 дні ма-
ршруту, що дозволяє таким туристам уникнути перших та останніх най-
більш важких переїздів. Також туроператори пропонують розпочати марш-
рут не автобусом, а більш комфортним потягом. В обох випадках це приз-
водить до збільшення вартості туру. Підсумувавши вищесказане можна 
зробити висновок, що для більшого розуміння сутності автобусних турів, 
студентам необхідно вивчити та охарактеризувати автобусний транспорт. 
Кожен студент має надати порівняльну характеристику двом типам автобу-
сів різних виробників певної місткості, відповідно до отриманого варіанту 
(таблиця 2.1). Характеристика автобусам має містити наступні складові: 

 виробник; 
 модель; 
 місткість (у тому числі довжина, ширина, висота); 
 середня швидкість пересування; 
 витрати палива; 
 наявність додаткових зручностей (туалет); 
 інші характеристики. 
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Крім того, відповідно до отриманого варіанту, кожен студент має да-
ти характеристику системи міського транспорту одно із туристських 
центрів на маршруті (табл. 2.1). Потрібно визначити види транспорту, вар-
тість проїзду тощо. 

 

2.4 Організація розміщення туристів 
 

Розміщення туристів під час автобусних турів зазвичай відбувається у 
готелях категорії «три зірки», іноді можуть використовуватися и чотирьох-
зіркові готелі, а іноді – двозіркові. Також варто зазначити, що при форму-
ванні турів туроператори намагаються укладати договори з готелями, що 
розташовані на околицях крупних міст. Звичайно такі готелі користуються 
меншим попитом в індивідуальних туристів і тому надають більш значні 
знижки туроператорам при укладанні договорів на певні квоти місць. 

Під час виконання курсової роботи студентам потрібно самостійно в 
якості прикладів визначити готелі для розміщення туристів на четверту та 
п’яту ніч туру. Якщо, відповідно до варіанту маршруту, туристи перебува-
тимуть четверту та п’яту ніч в одному місті, то потрібно визначити два го-
телі та провести їх порівняльну характеристику 

 

2.5 Екскурсійне обслуговування 
 

Дати стислу характеристику основним оглядовим екскурсіям, що 
входять у вартість туру. З переліку запропонованих додаткових екскурсій 
(додаток Б) внести до таблиці з описом туру найбільш відповідні територіа-
льно, за змістом і за тривалістю екскурсії. Аргументувати вибір. Дати хара-
ктеристику туристським центрам і об’єктам, що відвідуються під час факу-
льтативних екскурсій. Заповнити таблицю. Розрахувати загальну вартість 
туру з урахуванням додаткових екскурсій і вхідних квитків. 

 

День 
Основні екскурсії, у тому  

числі оглядові  
(входять до вартості туру) 

Додаткові  
(факультативні) 

екскурсії  
(додаток Б) 

Вхідні квитки  
(Додаток В) 

1 день    
2 день    
3 день    
....    
N день    
Всього    
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Визначити загальну протяжність маршруту, а також відстань, що до-
лається туристами щодня, без урахування додаткових екскурсій. Дані занес-
ти в таблицю. 

День Основний маршрут, км. 
1 день  
2 день  
3 день  
....  
N день  
Всього  

 
2.6 Визначення цільової аудиторії туристів 
 

Враховуючи такі чинники, як первісна вартість туру, остаточна вар-
тість туру, загальний кілометраж туру, середньодобові переїзди, тривалість 
туру, насиченість туру туристськими центрами й об’єктами, визначити сег-
мент туристів, для яких обраний тур буде найбільш придатним. 

 

2.7. Митно-візові формальності, оформлення Шенгенської візи 
 

Відповідно до отриманого варіанту (табл. 2.1) для певної країни ви-
значити: 

 перелік документів, необхідних для відкриття Шенгенської візи, а 
також порядок подачі документів у посольство (консульство). 

 основні митно-візові формальності, правила перетину кордону, до-
зволений до ввезення обсяг і асортимент товарів 

 

2.8. Практичні рекомендації туристам 
 

На підставі проведених досліджень скласти перелік рекомендацій для 
туристів, що можуть бути включені в інформаційний листок стосовно наступ-
них аспектів: 

 особливості проходження кордону; 
 забезпечення зручності перебування в автобусі; 
 правила перебування в готелі; 
 особливості додаткового харчування; 
 правила поведінки в країнах, що відвідуються; 
 факультативні екскурсії, що рекомендуються; 
 інші аспекти. 
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2.8. Розподіл варіантів 
 

Розподіл варіантів та завдань наведений у таблиці 2.1 
Таблиця 2.1 – Розподіл варіантів та завдань 

№ варіанту  
(згідно додатку А) 

Місткість  
автобусу, місць 

Туристський центр 
(для характеристики 
системи міського 
транспорту) 

Митні та візові 
формальності 

1 35 Краків Польща 
2 40 Мюнхен Угорщина 
3 45 Нюрнберг Чехія 
4 50 Цюріх Швейцарія 
5 40 Прага Чехія 
6 45 Флоренція Чехія 
7 50 Відень Угорщина 
8 35 Зальцбург Німеччина 
9 45 Дрезден Нідерланди 
10 50 Дубровник Угорщина 
11 35 Вроцлав Данія 
12 40 Париж Чехія 
13 40 Верона Італія 
14 45 Берн Чехія 
15 50 Берлін Велика Британія 
16 35 Страсбург Франція 
17 35 Париж Франція 
18 40 Мілан Швейцарія 
19 45 Відень Австрія 
20 50 Брюссель Бельгія 
21 45 Спліт Угорщина 
22 50 Верона Австрія 
23 35 Рим Чехія 
24 45 Мюнхен Німеччина 
25 50 Лондон Велика Британія 
26 45 Прага Чехія 
27 35 Рим Італія 
28 40 Будапешт Угорщина 
29 45 Копенгаген Данія 
30 50 Осло Норвегія 
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РОЗДІЛ 3 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 
 

Обсяг роботи – 30-35 аркушів. Мова курсового проекту – державна1, 
стиль – науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послі-
довність – логічна. Викладати матеріал пояснювальної записки треба від тре-
тьої особи однини («автор вибрав», «автор визначив») або в невизначеній фо-
рмі («приймається», «вибирається», «визначається» тощо). Роботу оформлю-
ють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). У друкованому варіанті на сторі-
нці повинно бути не більше 30 рядків (комп’ютерний набір – 14-й кегль;  
1,5 інтервалу; шрифт – Times New Roman; текст, окрім назв розділів, вирівню-
ється за шириною). Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього 
тексту роботи й дорівнювати п’яти знакам (1,25 см). Текст курсової роботи ро-
зміщують на аркуші з дотриманням таких розмірів полів: з лівого боку –  
25, з правого – 15, зверху – 20, знизу – 20 мм. Під час виконання проекту треба 
дотримуватись рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення 
упродовж усієї роботи. Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надру-
кований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту по-
винна максимально наближуватись до щільності основного зображення. На-
зву розділу розміщують посередині без абзацного відступу, використо-
вуючи прописні літери жирним шрифтом: 

 

РОЗДІЛ 1 МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ 
Підрозділи нумерують арабськими цифрами у межах кожного розділу, 

використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими 
ставлять крапку: наприклад, «1.4.» (четвертий підрозділ першого розділу). По-
тім у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів, 
пунктів і підпунктів треба починати з абзацного відступу і друкувати малень-
кими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці; за-
головки виділяють жирним шрифтом. Якщо заголовок складається з двох і бі-
льше речень, їх розділяють крапкою. Наприклад: 

 

2.1 Історія створення організації 
Не допускається розміщувати назву розділу або підрозділу в нижній 

частині сторінки, якщо після неї знаходиться тільки один рядок тексту. 
Остання сторінка розділу має бути заповнена текстом не менш ніж 
наполовину. Скорочення слів у тексті не допускається, окрім 
загальноприйнятих термінів (ЕОМ, АСУ, ДСТУ та ін.). Допускається 
                                                 
1 При погоджені із викладачем допускається написання роботи російською мовою 
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використовувати скорочення вузькоспеціалізованих термінів у тому випадку, 
коли їх загальна кількість дорівнює або більша 20 і кожний термін 
повторюється в тексті не менше 3-5 раз. У цьому випадку, при першому 
згадуванні терміну наводиться його повна назва і в дужках дається 
скорочений варіант, наприклад, Організація Об’єднаних Націй (ООН), а далі 
по тексту термін дається у скороченому варіанті, наприклад, «...згідно 
статистичних даних ООН...». 

Всі сторінки роботи повинні мати суцільну нумерацію. Титульний 
аркуш включають до загальної нумерації сторінок роботи. Номер 
сторінки на титульному аркуші не проставляють. 

Номери сторінок (починаючи з другої сторінки вступу) ставлять у 
правому верхньому кутку арабськими цифрами без знака №. Не 
допускається заключати номери сторінок в лапки та інші знаки. Ілюстрації 
(рисунки, графіки, схеми, діаграми тощо) слід розміщувати в роботі 
безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній 
сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі. 

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах 
розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складати-
ся з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться 
крапка, після номера ставиться тире: наприклад, «Рис. 1.2 – » (другий рису-
нок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи ро-
зміщують під ілюстрацією, приклад наведений нижче. 

 
 

Рис. 1.2 – Зміна частки туристських макрорегіонів у загальносвітових 
туристських потоках 
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Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. 
Таблиця являє собою такий спосіб подання інформації, при якому 
цифровий або текстовий матеріал групується в рядки і графи, 
відокремлені одна від одної вертикальними й горизонтальними лініями. 

Наводити в роботі треба тільки ті таблиці, які неможливо передати 
звичайним текстом (зіставлення розбіжності, детальні довідкові дані тощо). 
Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, 
щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з 
поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків 
можна переносити на інший аркуш. У цьому разі назву розміщують тільки над 
її першою частиною. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи. 
Таблиці треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в 
межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Напис 
«Таблиця» розміщують з абзацу із зазначенням її номера, який складається з 
номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: 
наприклад, «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого розділу), далі через тире 
розміщується назва таблиці. 

Допускається розміщення тексту в таблиці з одинарним інтервалом. 
Посилання в тексті роботи на джерела слід позначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 
наприклад, «…у працях [1-7]...». 

 

Таблиця 2.3 – Країни-лідери міжнародного туризму 

Країна 
Міжнародні туристські  

прибуття, млн. Зміни, % 

2012 р. 2011 р. 11/10 рр. 09/08 рр. 
1 2 3 4 5 

Франція 79,2 74,2 -2,0 -6,3 
США 57,9 54,9 3,5 -5,3 
Іспанія 57,2 52,2 -2,5 -8,7 
Китай 53,0 50,9 -3,1 -4,1 
Італія 42,7 43,2 -2,1 1,2 
Великобританія 30,1 28,0 -2,4 -7,0 
Україна 25,4 20,7 9,8 -18,3 
Туреччина 25,0 25,5 12,3 2,0 
Німеччина 24,9 24,2 1,9 -2,7 
Мексика 22,6 21,5 5,9 -5,2 
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Продовження таблиці 2.3 
1 2 3 4 5 

Малайзія 22,1 23,6 5,1 7,2 
Австрія 21,9 21,4 5,6 -2,6 
Росія 21,6 19,4 4,7 -10 
Гонконг (Китай) 17,3 16,9 1,0 -2,3 
Канада 17,1 15,8 -4,4 -8,0 
Греція 15,9 14,9 -1,4 -6,4 
Саудівська Аравія 14,8 10,9 28,0 -26,2 
Таїланд 14,6 14,2 0,5 -3,0 
Польща 13,0 11,9 -13,5 -8,3 
Єгипет 12,3 11,9 15,9 -3,1 
Макао (Китай) 10,6 10,4 н/д -2,0 

 

Список джерел використаної інформації слід розміщувати за абет-
кою, або за порядком посилань в тексті. 

Додатки треба оформлювати як продовження роботи на її наступних 
сторінках або у вигляді окремої частини, розташовуючи в порядку появи 
посилань на них у тексті роботи. 

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток 
повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої 
симетрично відносно тексту сторінки. З правої сторони малими літерами з 
першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток____» і велика 
літера, що позначає додаток. Додатки треба позначати послідовно великими 
літерами української абетки. 

Робота має бути завантажена в Moodle для перевірки викладачем. 
Крім того, студенти денної форми навчання захищають роботи на 
семінарських заняттях. 

Розподіл варіантів завдань відбувається виключно у системі дистан-
ційного навчання ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. 
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Додаток А 

Варіанти для виконання курсової роботи 
Варіант 1 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Відправлення із залізничного вокзалу. Перетин кордонів. 
Ночівля на території Чехії. 

2 

Сніданок. Переїзд у Прагу.  
Екскурсія “Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого Страговського 
монастиря, далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шварценберзький па-
лац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедральний собор Святого 
Віта. А згодом - Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ставовський (Становий) 
театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – перший Празький універ-
ситет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та Астрономічний годин-
ник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик дзво-
нить в свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з дванадцяти апостолів. А 
Королівська дорога приведе до Карлова Моста 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

3 

Сніданок. Переїзд в Зальцбург.  
Екскурсія "Зальцбург - симфонія звуків і пейзажів". Нас запрошує Північна Флорен-
ція, Золоте місто Високого Бароко, місто, де народився Моцарт. Альпійське серце 
Австрії – "Зальцбург" - це собори і церкви, площі і палаци, парки і фонтани, концер-
ти і фестивалі. Тут приваблюють середньовічні квартали, прикрашені гербами буди-
нки і мальовничі дворики. А ще тут багато затишних кав'ярень, пивних, ресторанчи-
ків і крамничок, де торгують всякою всячиною – від оригінальних сувенірів до відо-
мих зальцбурзьких цукерок. Переїзд у район Інсбрука.  
Транзитна ночівля на території Австрії. 

4 

Сніданок. Переїзд в Італію. 
Знайомство з Італією. Країна така непередбачувана, емоційна, музична, 
експерсивна, весела і легка: це країна Мікеладжело, Рафаеля і Боттічеллі. Тут 
винайшли піццу, гондоли і червоний "Феррарі", оперу, морозиво і торбинки "Prada". 
Екскурсія "Верона - столиця закоханих". Це надзвичайно благородне місто приховує 
за своїми витонченими фасадами багатовікову історію і свої таємниці. У Вероні є 
Арена - третій за величиною амфітеатр у світі, над рікою Адідже височить 
величезний Кастель Сан П'єтро, давні храми прикрашають вулиці міста, а десь на 
затінених вуличках принишкли будинки закоханих - Ромео і Джульєтти. У Верону 
приїжджають справжні романтики і блукають вуличками, сподіваючись зустріти 
таке ж кохання, як у героїв Шекспіра 
Вільний час. Поселення в готель. Ночівля. 

5 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Вільний час для прогулянок і покупок. Повернення у Верону. Ночівля. 

6 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Повернення у Верону. Ночівля. 

7 

Сніданок. Переїзд на територію Австрії.  
Відвідини музею "Магічний світ Сваровські" (вхідний квиток оплачується додатко-
во). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день розквітають «Кришталеві 
світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конструкція, система із 13 гро-
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тів і каналів – крихкий магічний світ, створений з фантазії і кришталю. Тут можна 
знайти найбільший і найменший кристали у світі, стіну, зроблену з 12 тонн виблис-
куючих кришталевих дорогоцінних камінців, побачити танець сонця з місяцем. Піс-
ля огляду в торговому центрі можна придбати вишукані подарунки з кришталю зі 
сріблом і кришталеві сувеніри на пам'ять.  
Переїзд у Серце Південної Чехії - Чеський Крумлов. Опинившись на вуличках цього 
затишного містечка з черепичними дахами можна перенестись на декілька століть 
назад. Тут нічого не змінилось з доби середньовіччя Поселення в готель.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

8 

Сніданок. Переїзд у Краків 
Екскурсія по Кракову. Місто – вражаюче, красиве і загадкове. Місто художників і 
музикантів, зі своїми легендами і звичайно, милими польськими жартами. В ньому 
потрібно зупинитись хоча б на мить для того, щоб від Барбакана пройтись по Флорі-
анській вулиці до Ринкової площі, послухати сурмача в Маряцькому костелі, зайти і 
вибрати сувенір на старовинних торгових рядах Сукенніци, побачити Ягелонський 
університет, Вавельський собор і Вавель – справжній Королівський замок. Відвіди-
ни Парка Водного (вхідний квиток оплачується додатково) – одного з найбільших в 
Польщі аквапарків. Басейни з озонованою водою, гідромасажні ванни, гвинтові гір-
ки, джакузі, сауна, солярій, фітнес-клуб. Поселення в готель на території Польщі. 
Ночівля.  

9 

Переїзд до Львова. 
Екскурсія “Тільки у Львові” - прогулянка по середньовічному Львову. Тут завмирає 
час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, закликають своїми 
дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква Св. Юра, гостинно 
відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі Ринок несе крізь ві-
ки свою історію. 

Вартість туру 440 євро 
 

Варіант 2 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 
08:30 Виїзд зі Львова, а в 14:00 з Чопа - переїзд на Батьківщину відомого вина - "Ко-
роля вин - вина королів!" - місто Токай. Для всіх - дегустація токайських вин і "угор-
ський гуляш". Поселення і ночівля в готелі (Будапешт). 

2 

Сніданок.  
Оглядова екскурсія: прекрасна Буда і величний Пешт - це "Перлина Дунаю" - Буда-
пешт. Найкрасивіша площа Європи - площа Героїв, парк Варошлігет і замок в ньому -
Вайдахуняд. А також Рибальський бастіон, собор Матіяша, де одружуються всі коро-
лівські сім'ї Європи, пам'ятник Святій Трійці і Королівський Палац. А з цитаделі на 
горі Геллерт відкривається чудова панорама на Пешт, на Дунай і на вишуканий нео-
готичний Парламент. Вільний час в Будапешті. Переїзд в сторону Австрії. Поселення 
і ночівля у транзитному готелі. 

3 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Мюнхен. Автобусно-пішохідна екскурсія "Мюнхен - ле-
генда Баварії". В середині ХІХ століття Гейне писав: "Мюнхен розташований між мис-
тецтвом і пивом, подібно селищу між пагорбів". Ці слова правдиві й сьогодні. Пивний 
фестиваль Октоберфест і Опера, ресторан "Хофбройхаус" і Пінакотека, завод BMW і 
футбольний клуб "Баварія" - ось чим славне це місто, де старі баварські традиції і су-
часність гармонійно доповнюють один одного. Мюнхен - справжє місто-казка на півдні 
Німеччини. Вільний час. Переїзд в Швейцарію. Поселення і ночівля в готелі (Цюрих). 
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4 

Сніданок.  
Оглядова екскурсія "Цюріх - найстильніший мегаполіс Європи". Цюріх асоціюється з 
банківськими рахунками і банкірами. 
Історичний центр міста давно вже загубився між солідними будівлями банків і розкі-
шних бутіків. Але час не владний над знаменитими соборами і вузенькими вуличка-
ми, які пам'ятають ще римлян. Тут все ще пахне не золотом і новими купюрами, а кві-
тами і нагрітими на сонці каменням. Серце Цюріха - Старе місто, яке тісно обнімає 
ріку своїми кам'яними мостами і баштами. Цюріхське озеро надає ландшафту міста 
неймовірної чарівності, завдяки якій воно виглядає як золотий скарб, який лежить на 
срібному дзеркалі. 
Екскурсія до 6 годин 
Ночівля в готелі (Цюріх). 

5 
Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Цюріх. Ночівля в готелі (Цюріх). 

6 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Францію. Прибуття в Страсбург – столицю Ельзаса, па-
м'ятку архітектури всесвітньо–історичного значення, батьківщина гімну Франції «Мар-
сельєзи», штаб–квартира Ради Європи і Європейського парламенту. Змішавши францу-
зьку і німецьку культури, Страсбург отримав свій особливий колорит, свою ярскраво 
виражену індивідуальність. Під час пішохідної екскурсії містом відвідуються квартал 
під назвою "Маленька Франція": порізана мережею каналів, забудований середньовіч-
ними будинками із гостроверхими дахами, цей квартал здається ожившою казкою бра-
тів Грімм. Переїзд до Парижу. 
Автобусно-пішохідна екскурсія "Перше побачення з Парижем". Париж стає рідним з 
першого погляду, з першого кроку його витертою бруківкою. Паризькі прогулянки за-
водять у минуле, в пам'ять серця, у потаємні куточки душі. Все, що ми знаємо з розкіш-
них фільмів і книг, - все раптом оживає і наповнює душу щемливим трепетом: Тріум-
фальна арка, Ейфелева вежа, Єлисейські поля, Нотр-Дам де Парі. Місто повсюди роз-
вішує сигнальні прапорці чужих спогадів, мимохідні впізнавання і мерехтіння почуттів.
Поселення в готель. Ночівля (Париж). 

7 

Сніданок. 
Екскурсія "Магія Парижа". Це захоплююча подорож найгарнішими місцями Парижа: 
площа Згоди, церква Сен Мадлен, Гранд Опера, а потім зупинка на острові Сіте - в 
серці Парижа, де розташований знаменитий собор Франції - Нотр Дам. Вільний час. 
Екскурсія до 3 годин 
У вечірній час відвідання Ейфелевої вежі (вхідний квиток оплачується додатково) -
пам'ятки сміливої інженерної думки і художнього смаку, яка випередила свій час: сім 
тисяч тон залізного мережива, яке піднімається на 300-метрову висоту. 

8 

Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення до Парижу 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі (Париж). 

9 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Рекомендуємо на вибір: 
Екскурсія до 6 годин 
Переїзд в Німеччину. Поселення і ночівля в транзитному готелі. 

10 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Відвідування "Баварського Версалю - палацу Херренкімзеє" (вхі-
дний квиток оплачується додатково)  
Переїзд в сторону Австрії. Поселення і ночівля в транзитному готелі. 
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11 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Оглядова екскурсія "Відень - столиця Габсбургів" - місто музики 
і великих музикантів, місто чарівне і прекрасне, його справедливо називають серцем 
Європи. Столиця Австо-Угорської імперії, Відень вражає своїми величчю та розкіш-
шю, своєю красою і теплотою. Це неймовірне місто - вузькі середньовічні вулички, 
широкі імперські площі, Кільцевий бульвар, Ратуша, Парламент, Віденська опера і, 
звичайно, - собор Святого Стефана - духовний символ історії і долі Австрії. Вільний 
час. 
Екскурсія до 3 годин 
Переїзд в Угорщину. Поселення і ночівля в готелі. 

12 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. Тут 
завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, закликають 
своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква Св. Юра, го-
стинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі Ринок несе 
крізь віки свою історію. 

Вартість туру 670 євро 
 

Варіант 3 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в транзитному готелі на території 
Чехії. Ночівля в готелі. 

2 

Пішохідна екскурсія “Знайомство з Прагою”. В лабіринтах маленьких вуличок 
можна поринути у таємничу атмосферу Старого міста: стародавня Порохова вежа, 
Ставовський (Становий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – 
перший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа 
та Астрономічний годинник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину 
симпатичний скелетик дзвонить в свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з 
дванадцяти апостолів. Вільний час.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

3 

Сніданок.    
Екскурсія до 6 годин 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

4 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Переїзд в Німеччину - країну романтичних замків, прекрасних рік, смарагдових 
лісів і засніжених Альп, гарних історій і чарівних казок, надзвичайно смачних 
ковбасок, неперевершеного пива і найрізноманітніших солодощів... 
Імперський Нюрнберг - тут відбудеться переш знайомство з Німеччиною. 
Прогулянка по старовинному місту, відвидини найзнаменитішої ринкової площі 
країни із Фонтаном із сорока фігур, Будинку Дюрера, Палацу Правосуддя, храмів-
близнюків, п'ятикілометрової фортефікаційної стіни і замку Кайзербург. Нюрнберг 
відкриє безліч секретів - тут винайшли кишеньковий годиник і перший глобус, 
звідси рушив перший потяг, це світова столиця іграшок, батьківщина Лоскунчика 
та олов'яних солдатиків. 
Ночівля на території Німеччини. 

5 Сніданок.  
Виселення з готелю. 
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Переїзд у герцогство Люксембург. В Зеленому Серці Європи, серед гір, оточене 
кручами, розтошувалося затишне містечко із однойменною назвою. Відвидання 
капели Сен-Кірен, готичної церкви Сен-Мішель, ренесансного Палацу юстиції, 
барокового собору Нотр-Дам і руїн римської вартової вежі. Маленькі площі 
приведуть до затишних ресторанчиків. 
Переїзд до Франції. 
Автобусно-пішохідна екскурсія "Перше побачення з Парижем". Прекрасне місто, 
готуючись до зустрічі, одягає своє вечірнє вбрання: блиск вогнів, романтика, яка 
витає у повітрі, роблять зустріч більш бажаною. нас очікують: витончена Ейфелева 
вежв, яка переливається вогнями, велична тріумфальна арка, Єлисейські поля, 
Гранд Опера.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Поселення в готель. Ночівля. 

6 

Сніданок.  
Екскурсія "Магія Парижа". Це захоплююча подорож найгарнішими місцями Парижа: 
площа Згоди, церква Сен Мадлен, Гранд Опера, а потім зупинка на острові Сіте - в 
серці Парижа, де розташований знаменитий собор Франції - Нотр Дам. Вільний час. 
Екскурсія до 3 годин 
У вечірній час відвідання Ейфелевої вежі (вхідний квиток оплачується додатково) 
- пам'ятки сміливої інженерної думки і художнього смаку, яка випередила свій час: 
сім тисяч тон залізного мережива, яке піднімається на 300-метрову висоту.Ночівля. 

7 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день. 
Повернення в готель. Ночівля. 

8 

Сніданок.  
Вільний день в Парижі. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в готель. Ночівля. 

9 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Переїзд у винний регіон Франції - Шампань, відомий своїми ігристими винами. На 
сотні кілометрів простягнулась відома у всій Франції "Дорога Шампанського" На 
цій диво-дорозі розмістилось тисячі різноманітних винний погрібків та Будинків 
шампанського, які радо відкривають двері усім відвідувачам. Перлина Шампані - 
місто Реймс, де пропонується приємна дегустація справжнього шампанського 
(вхідний квиток оплачується додатково). 
Переїзд до Німеччини, всесвітньо відомого курорту Баден Бадена. В чарівній 
долині ріки Оос, між гірськими масивами Шварцвальд і французькою провінцією 
Ельзас, розташувалась літня столиця Європи - прекрасний Баден-Баден. Це місце 
створене для відпочинку та насолоди життям. Дивовижна природа і цілющі 
термальні води приваблюють сюди відвідвувачів з усіх куточків світу. На протязі 
століть тут побували римські імператори, європейські монархи, відомі поети, 
художники і письменники, які не приховували свого захоплення дивовижними 
властивостями мінеральних вод. 
Відвідання знаменитих терм Каракалла (вхідний квиток оплачується додатково). 
Ночівля в готелі на території Німеччини.   

10 

Сніданок.   
Переїзд в Чехію, оглядова екскурсія старовинним містом Чеський Крумлов. З 
відвіданням середньовічного замку (вхідний квиток оплачується додатково). 
Поселення в готель.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
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11 

Сніданок. 
Переїзд в Польщу.  
Екскурсія "Легенди Кракова". Місто – вражаюче, красиве і загадкове, місто 
художників і музикантів, зі своїми легендами і звичайно ж, милими польськими 
жартами. В ньому потрібно зупинитись хоча б на мить для того, щоб від Барбакана 
пройтись по Флоріанській вулиці до Ринкової площі, послухати сурмача в 
Марянському костелі, знайти і вибрати сувенір на старовинних торгових рядах 
Сукенніци. А також побачити Ягелонський університет, Вавельський собор і 
Вавель – справжній Королівський замок.  
Поселення в транзитний готель. Ночівля в готелі. 

12 

Сніданок 
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію. 

Вартість туру 610 євро 
 

Варіант 4 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в готелі на території Чехії. Ночівля. 

2 

Сніданок.Переїзд  в Прагу. 
Екскурсія “Місто зі сторінок чарівного роману”. Тісно притулившись один до одно-
го пихкаючи димарями будиночки з червоною черепицею, велич готичних соборів, 
тиша і майже повне єднання з історією - відчуття, яке охоплює, коли опиняєшся в 
дворі Старого Королівського замку. Празька Венеція - район Кампа на річечці Чер-
товка: тут всі будинки стоять практично у воді, впираючись одним боком в старе 
колесо млина. І нарешті - Карлів міст, де кам'яні статуї святих трапляються частіше, 
ніж живі люди. Нас не полишатиме відчуття, що ми опинились на сторінках чарів-
ного роману. Вільний час. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля.  

3 

Сніданок.  
Вільний час в Празі. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля.  

4 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в столицю землі Баварії місто Мюнхен. "Німецький 
Рим" - місто з чудовою атмосферою гостинності, по якому хочеться блукати з ранку 
до вечора. Ніде в Німеччині так не оберігають народні традиції, так як тут, і навіть 
національні костюми вдягають не тільки на свята. Мюнхен славиться дивовижною 
історією, архітектурними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими 
ковбасками і найбільшим в світі святом „Октоберфест”. Автобусно-пішохідна 
екскурсія "Мюнхен – Легенда Баварії" - Маріенпалац, Стара і Нова Ратуші, замок 
Німфенбург, Резиденція, Баварська Опера, Пінакотека. Вільний час. Ночівля на 
території Німеччини. 
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5 

Сніданок. 
Переїзд до Швейцарії у неповторне місто Цюріх. Тут життя тече бурхливою рікою і 
вдень і вночі, дивуючи всіх відвідувачів своїм розмаїттям. Гірські вершини і 
прекрасне Цюріхське озеро надають місту дивовижного шарму. Цюрих пишається 
однією з найкрасивіших вулиць в Європі - Банхофштрассе, де розташований 
фінансовий центр міста. Музика і пісні вуличних музикантів допоможуть ближче 
пізнати та покохати такий різний Цюріх.  
Екскурсія до 6 годин 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

6 

Сніданок. 
Екскурсія до 6 годин 
Переїзд у маленьке містечко – Інтерлакен, яке ніби острівок розташувалось 
посередині двох прекрасних озер, оточене засніженими вершинами гір і густими 
хвойними лісами. Тут зібрані всі дари природи: кришталево чисті стумки, бурхливі 
водоспади, сині озера, свіже гірське повітря, незабутні пейзажі. Мендельсон 
сказав:«Хто не бачив ландшафта Інтерлакена, тому невідома Швейцарія. Описати 
це неможливо, оскільки слова тут безсильні». Ночівля. 

7 

Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Повернення до готелю 
Ночівля.  

8 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Поїздка до італійської частини Швейцарії, місто Лугано  
Мальовнича місцевість Лугано причаїлась поміж двох гір, скелі яких спускаються 
до вод одного із найбільш заворожуючих озер альпійської панорами - озера Черезіо. 
Лугано називають європейським Ріо-Де-Жанейро – це райський куточок з 
прекрасними парками, з безліччю пальм і квітів, старовинними палацами, 
затишними ресторанами і привітними жителями 
Переїзд до Італії 
Довгоочікуваний Мілан - столиця моди, її законодавець та повелитель, мрія бага-
тьох модниць, місто-бутік, звідки неможливо поїхати без покупки. Мілан поєднує у 
свому образі середньовічні пам'ятки і ультрасучасні квартали. Саме серце Мілану - 
П'яццо Дуомо, де розташований символ міста - Міланський собор, Північний Па-
лац, Тріумфальна арка, Королівський палац. Можна відвідати Гордість Мілану і пе-
рлина світу - "Ла Скала" - найвідоміший оперний театр всіх часів і народів. 
Поселення в готель. Ночівля. 

9 
Сніданок. 
Мілан - тут кожен знайде те, що шукав. Вільний час для прогулянок і покупок.  
Переїзд на транзитну ночівлю в Австрію. Ночівля.  

10 

Сніданок. 
Відвідини музею “Магічний світ Сваровскі” (вхідний квиток оплачується додатко-
во). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день розквітають «Кришталеві 
світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конструкція – крихкий магіч-
ний світ, створений з фантазії і кришталю. Тут можна знайти найбільший і най-
менший кристали у світі, побачити танець сонця з місяцем і залишити свій власний 
слід на кришталевій доріжці. Після можна придбати вишукані подарунки з кришта-
лю зі сріблом і кришталеві сувеніри на пам'ять 
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10 

Переїзд в знамените місто австрійських імператорів і талановитих музикантів, місто 
музики, вальсів, розкішних парків, чудового вина - Відень. Пішохідна оглядова екс-
курсія з можливістю побачити визначні історичні пам'ятки: Парламент, Ратушу, Ві-
денський Дім Опери, Хофбург, прогулятись по "шлюбній каблучці Відня" під віко-
вими деревами Рингу. Місто продовжує жити своїм минулим. Вуличках поважно 
пересуваються карети, запряжені кіньми. Звідусіль лунають мелодії великого Мо-
царта. Вечорами дами в вишуканих вечірніх сукнях під руку з елегантними кавале-
рами поспішають на бал в міську ратушу. Величне і принадне місто зачаровує своїх 
гостей шармом і аристократичною вишуканістю 
Поселення в готель. Ночівля.  

11 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Угорщину 
Відвідини підземного гроту гори Верхедь – печерні купальні в Мішкольц–
Тапольце. Ще римляни давним-давно оцінили переваги купання в термально-
мінеральній воді. Світлові ефекти, таємничість і загадковість принесуть незабутні 
відчуття. Купання в термальних водах і водні атракціони (вхідний квиток 
оплачується додатково).  
Невеликий переїзд в місто Токай. Надзвичайно мальовниче місце, щедро наділене 
сонцем і вологою. Людська працелюбність зробила знаменитим цей регіон 
Угорщини. Тут вирощують виноград і роблять вино, відоме на весь світ. Жителі 
містечка бережуть і передають з покоління в покоління багатовікові традиції і 
секрети виготовлення чудового напою. Завершальний Акорд: дегустація токайських 
вин і "угорський гуляш". Транзитна ночівля на території Угорщини.  

12 

Сніданок.  
Переїзд по території Угорщини. Прибуття до Львова. Пішохідна екскурсія "Тільки у 
Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. Тут завмирає час. По вузеньких ву-
личках розливається аромат ранкової кави, закликають своїми дзвонами святині Кос-
тел Успіння, Домініканський собор, Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері 
Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 

Вартість туру 650 євро 
 

Варіант 5 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в готелі. Ночівля в готелі. 

2 

Сніданок.  
Знайомство з Чехією починається зі старовинної столиці Моравії - міста Оломоуц. Це 
прекрасне чеське містечко храмів і монастирів, воно не схоже на інші чеські міста і то-
му дуже цікаве. Тут особливі люди, особливі характери, манера одягатись; та й діалект 
інший – моравський. Оломоуц називають Ганацьким Римом. Велична Ратуша, Архіє-
пископський палац, Домініканський костел, Три фонтани: Геркулеса, Цезаря і Аріона – 
все це створює неповторну атмосферу старовинної краси. 
Вільний час. Переїзд в Прагу. Поселення в готель. 
Вечірня екскурсія “Незнайомі зірки над Прагою”. В лабіринтах маленьких вулчок 
можна зануритися в таємничу атмосферу Старого міста: стародавня Порохова вежа, 
Ставовський (Становий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – 
перший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та 
Астрономічний годинник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину 
симпатичний скелетик дзвонить у свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з 
дванадцяти апостолів. Далі - єврейський квартал Йозефів, Клементінум, Карлова 
вулиця і звичайно ж, Карлів міст 
Вільний час. Ночівля в готелі. 
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3 

Сніданок 
Пішохідна екскурсія “Таємниці, які розповіла Прага…”. Все починається зі 
знаменитого Страгівського монастиря. Далі - скарби Лоретті, Градченська площа, 
Шварценбергський палац і зміна варти в Парадних подвір’ях Празького граду – 
резиденції чеських князів і королів. Величний та величезних розмірів кафедральний 
собор Св. Віта, Старий королівський палац, Базиліка Св. Георгія і Злата вуличка: 
чергування різнобарвних будиночків, у яких ніхто не живе, зате в кожному є 
крамничка, яка пропонує сувеніри, трави, мереживо чи книги, Башта Далібарка і 
Старі замкові сходи 
Пізнавально-розважальна програма 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

4 
Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Прагу. Ночівля в готелі  

5 

Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Ввечері відвідання шоу “Співаючих фонтанів” (вхідний квиток оплачується 
додатково). Під класичну сонату чи сучасну мелодію прозорі водяні струмені 
підносяться в повітря і розсипаються, стоворюючи надзвичайно чудесну гру світла і 
звуку, яка полонить і заворожує. 
Ночівля в готелі 

6 

Сніданок. Виселення з готелю.  
Переїзд у Південну Чехію. Романтичний край з безкрайніми лісами та озерами, 
малесенькими містечками, старовинними замками і добрими людьми. Тут затишно, 
спокійно і дуже гарно. Край славний багатою історією і добрим вином. Обов’язково 
слід відвідати один із середньовічних замків і відчути себе справжнім дворянином. 
Відвідини замку Глубока над Влтавой (вхідний квиток оплачується додатково). 
Далі шлях лежить в серце Південної Чехії - Чеський Крумлов. Опинившись на 
вуличках цього містечка з черепичними дахами, можна перенестись на декілька 
століть назад, тут нічого не змінилось з доби середньовіччя. Екскурсія по місту і 
вільний час для прогулянок 
Вечірня екскурсійно-розважальна прогорама до 3 годин 
Ночівля в готелі. 

7 

Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Крумлов.  
Ночівля в готелі. 

8 

Сніданок. 
Виселення з готелю. Виїзд в Польщу  
Екскурсія по Кракову. Місто – вражаюче, красиве і загадкове, місто художників і 
музикантів, зі своїми легендами і звичайно ж, милими польськими жартами. В 
ньому потрібно зупинитись хоча б на мить для того, щоб від Барбакана пройтись по 
Флоріанській вулиці до Ринкової площі, послухати сурмача в Марянському костелі, 
знайти і вибрати сувенір на старовинних торгових рядах Сукенніци, побачити 
Ягелонський університет, Вавельський собор і Вавель – справжній Королівський 
замок.  
Поселення в транзитний готель. Ночівля в готелі. 
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9 

Сніданок 
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію. 

Вартість туру 330 євро 
 

Варіант 6 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в транзитному готелі на території 
Чехії. Ночівля в готелі. 

2 

Сніданок. 
Переїзд в Прагу.  
“Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого Страговського монастиря, 
далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шварценберзький палац і зміна 
варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедральний собор Святого Віта. А 
згодом - Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ставовський (Становий) театр, 
який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – перший Празький університет, 
костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та Астрономічний годинник з 
небесною механікою на ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик дзвонить в 
свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з дванадцяти апостолів. А Королів-
ська дорога приведе до Карлова Моста 
Розміщення в готелі. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі 

3 

Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Прагу.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

4 

Сніданок.  
Виселення готелю. Шлях лежить у надзвичайний край із мальовничими Альпами, 
чистими озерами, чудовими луками і містами, схожими на казку. "Німецький Рим" 
- столиця Баварії. В Мюнхен можна закохатись одразу і назавжди, це місто з чудо-
вою атмосферою гостинності, по якому хочеться блукати з ранку до вечора. Ніде в 
Німеччині так не оберігають народні традиції, так як тут, і навіть національні кос-
тюми вдягають не тільки на свята, але і у звичайні дні. Мюнхен славиться дивови-
жною історією, архітектурними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими 
ковбасками і найбільшим в світі святом „Октоберфест”. Автобусно-пішохідна екс-
курсія "Мюнхен – Легенда Баварії…" - Маріенпалац, Стара і Нова Ратуші, можна 
також побачити замок Німфенбург, Резиденцію, Баварську Оперу, Пінакотеку 
Вільний час.  
Переїзд на транзитну ночівлю в Австрію. Ночівля. 

5 

Сніданок.  
Переїзд в Італію. Знайомство з Італією. Країна така непередбачувана, емоційна, 
музична, експерсивна, весела і легка: це країна Мікеладжело, Рафаеля і Боттічеллі. 
Тут винайшли піццу, гондоли і червоний "Феррарі", оперу, морозиво і торбинки 
"Prada". 
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5 

Екскурсія "Верона - столиця закоханих". Це надзвичайно благородне місто 
приховує за своїми витонченими фасадами багатовікову історію і свої таємниці. У 
Вероні є Арена - третій за величиною амфітеатр у світі, над рікою Адідже височить 
величезний Кастель Сан П'єтро, давні храми прикрашають вулиці міста, а десь на 
затінених вуличках принишкли будинки закоханих - Ромео і Джульєтти. У Верону 
приїжджають справжні романтики і блукають вуличками, сподіваючись зустріти 
таке ж кохання, як в героїв Шекспіра 
Переїзд до Флоренції. Розміщення в готелі. Ночівля. 

6 

Сніданок.  
Оглядова екскурсія "Квітуче місто" - Прекрасна Флоренція. Тут жили і творили ге-
нії: Мікельанджело, Челліні, Джотто. В цьому місті можна побачити шедеври вели-
ких майстрів: Площу Сіньорії, головний флорентійський собор Санта Марія - дель - 
Фьорі, дзвінницю Джотто, Баптистерій із прекрасними фресками і золотою "Бра-
мою раю", старий міст Понте Веккьо із багаточисельними золотими крамничками. 
А десь далеко лунають ніжні звуки органу і співи вуличних музикантів, просто на 
вулиці місцеві художники малюють свої картини, у ресторанчиках веселі господарі 
пригощають гостей тосканським вином, а на гамірних ринках очі розбігаються від 
великої кількості сувенірів. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення у Флоренцію. Ночівля. 

7 

Сніданок.  
Екскурсія " Всі дороги ведуть в Рим". Рим - столиця світу, яка дихає вічністю. Тут 
кожен камінчик - історія. Імперії розквітали і переживали занепад, старі боги змі-
нювались новими, - і тільки Рим залишався Римом. Колізей, пантеон, Римський фо-
ррум, замок Святого Ангела, фонтан Треві, арка Констянтина, Капітолій, площа 
Навона і площа Іспанії - від величі та краси перехоплює подих. Все минуле Італії 
переплелось у цьому місті, від часів становлення Римської Імперії до наших днів. 
Мудреці кажуть, що неможливо зрозуміти Італію, не відвідавши її серця - Риму.  
Пересування Римом на громадському транспорті. Поселення в готель. Ночівля. 

8 

Сніданок 
Екскурсія до 3 годин 
Переїзд до Ріміні - це один із найвідоміших курортів Адріатичного узбережжя. 
Приємний свіжий бриз, ласкаве море, прогулянка вздовж набережної, затишні риб-
ні ресторанчики, безліч сувенірних крамничок і гарна музика допоможуть приємно 
провести час. 
Розміщення в готелі. Ночівля 

9 

Сніданок.  
Екскурсія до 3 годин 
Невеликий переїзд – і можна побачити найгарніші місця Італії. Для цього знадо-
биться зовсім небагато часу, адже все найцікавіше зібране у "Парку Мініатюр". Тут 
представлено понад 270 італійських і європейських пам'яток мистецтва, які оточені 
малесенькими деревами та квітами. Тут можна покататись на потязі підвісною до-
рогою, поплавати в човні по Гранд каналу Венеції, побувати на Площу Чудес в Пізі, 
помилуватися красою вулкану Етна на Сицилії.  
Переїзд в міто Падуя. Ночівля. 

10 
Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в готель. Ночівля. 
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11 

Сніданок.  
Переїзд на територію Австрії. Відвідини музею "Магічний світ Сваровські" (вхідний 
квиток оплачується додатково). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен 
день розквітають «Кришталеві світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна 
конструкція, система із 13 гротів і каналів – крихкий магічний світ, створений з фа-
нтазії і кришталю. Тут можна знайти найбільший і найменший кристали у світі, сті-
ну, зроблену з 12 тонн виблискуючих кришталевих дорогоцінних камінців, побачи-
ти танець сонця з місяцем і залишити свій власний слід на кришталевій доріжці. Пі-
сля огляду в торговому центрі можна придбати вишукані подарунки з кришталю зі 
сріблом і кришталеві сувеніри на пам'ять.  
Переїзд у Карлові Вари. Поселення в готель. Ночівля. 

12 

Сніданок.  
Розташоване у живописній долині, оточене Крушними і Доуповськими горами, міс-
течко віддавна приваблювало відпочиваючих цілющою водою і надзвичайною при-
родою. Екскурсія "Місто живої води - Карлові Вари". Це царство мінеральних дже-
рел, лікеру Бехеровки, скла та порцеляни. Місто із чарівною архітектурою, спокій-
ним дзюрчаням води, солодким запахом вафель і романтичною музикою курортних 
оркестрів. Вільний час для відпочинку, купання в термальних басейнах і покупок 
подарунків рідним та близьким. 
Екскурсія до 3 годин 
Повернення в Карлові Вари. Ночівля. 

13 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд у древню столицю Саксонії – Дрезден. Протягом семи 
століть місто було резиденцією герцогів і королів. Дрезден відомий своїми архітек-
турними ансамблями, скарбами музеїв, колекціями живопису і прекрасною панора-
мою берегів Ельби. Тут було винайдено першу європейську порцеляну і першу ори-
гінальну систему європейських гімназій. Екскурсія по Старому місту – Театральна 
площа з Дрезденською оперою в центрі. Величні будівлі Цвінгера, Резиденція пра-
влячої династії Веттинів, «Балкон Європи» - тераса Брюля. Вільний час. Можна ві-
двідати Музей коштовностей, Музей порцеляни або Збройну палату (вхідний кви-
ток оплачується додатково).  
Переїзд на транзитну ночівлю в Польшу. Ночівля.  

14 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.  

Вартість туру 690 євро 
 

Варіант 7 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 

виїзд зі Львова, а в 15:00 з Чопа – переїзд на Батьківщину відомого вина – «Короля 
вин – вина королів!» – місто Токай. Для всіх – дегустація токайських вин і «угорсь-
кий гуляш»  
Переїзд в Будапешт. Ночівля в готелі. 

2 

Субота  Сніданок. Оглядова екскурсія: прекрасна Буда і величний Пешт - це "Пер-
лина Дунаю" - Будапешт. Найкрасивіша площа Європи - площа Героїв, парк Варо-
шлігет і замок в ньому - Вайдахуняд. А також Рибальський бастіон, собор Матіяша, 
де одружуються всі королівські сім'ї Європи, пам'ятник Святій Трійці і Королівсь-
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кий Палац. А з цитаделі на горі Геллерт відкривається чудова панорама на Пешт, на 
Дунай і на вишуканий неоготичний Парламент. Поселення в готель. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення до Будапешту. Вільний час на площі Героїв. Є можливість відвідати на 
вибір: термальні купальні Сечені (вхідний квиток оплачується додатково); один з 
найстаріших зоопарків Європи (вхідний квиток оплачується додатково); парк роз-
ваг (вхідний квиток оплачується додатково) - 50 видів атракціонів, серед яких "За-
лізна дорого дракона", Печера Страху, Дзеркальний лабіринт, Колесо огляду і най-
довші в Європі «Американські гірки» з дерев’яним каркасом.  
Вечірня познавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

3 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в чудове місто австрійських імператорів і 
талановитих музикантів, місто музики, вальсу, розкішних парків, чудового вина - 
Відень. Пішохідна оглядова екскурсія з можливістю побачити визначні історичні 
пам'ятки: Парламент, Ратушу, Віденський Дім Опери, Хофбург, прогулятись по 
"шлюбній каблучці Відня" під віковими деревами Рингу. Місто продовжує жити 
своїм минулим. По вуличках поважно пересуваються карети, запряжені кіньми. 
Звідусіль лунають мелодії великого Моцарта. Вечорами дами в вишуканих вечірніх 
сукнях під руку з елегантними кавалерами поспішають на бал в міську ратушу. Ве-
личне і принадне місто зачаровує своїх гостей шармом і аристократичною вишука-
ністю. Австрійський письменник Франц Сервес сказав: «Душа цього міста – старо-
винна і сором’язлива. ЇЇ потрібно знайти, вона не нав’язує себе. В цьому краса і до-
ля Відня…» Вільний час.  
Екскурсія до 3 годин 
Переїзд в Чехію. Ночівля в готелі на Мораві. 

4 

Сніданок.  
Оглядова екскурсія «Замки Лєдніце и Валдіце» - це два палаци, два творіння роман-
тичної архітектури, дві гордості чеського народу. Один – Лєдніце - побудований як 
резиденція роду Ліхтенштейнів в неоготичному стилі, а другий – Валдіце, - в сти-
лях ренесанс і бароко. В замках чудовий внутрішній інтер'єр з дерева, їх оточує 
один з найкрасивіших парків і унікальний зимовий сад (вхідний квиток в замок та 
палац оплачується додатково). Вільний час.  
Переїзд в Прагу. Екскурсія Старим містом: давня Порохова вежа, Ставовський 
(Становий) театр, який пам'ятає ще Великого Моцарта, Каролінум - перший Празь-
кий університет, Староміська площа і Астрономічний годинник з небесною механі-
кою на ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик дзвонить у свій дзвіночок і 
в віконечку з'являється процесія з дванадцяти апостолів. Вільний час. 
Ночівля в готелі. 

5 

Сніданок.  
Пішохідна екскурсія “Таємниці, які розповіла Прага…”. Все починається зі 
знаменитого Страгівського монастиря. Далі - скарби Лоретті, Градченська площа, 
Шварценбергський палац і зміна варти в Парадних подвір’ях Празького граду – 
резиденції чеських князів і королів. Величний та величезних розмірів кафедральний 
собор Св. Віта, Старий королівський палац, Базиліка Св. Георгія і Злата вуличка: 
чергування різнобарвних будиночків, у яких ніхто не живе, зате в кожному є 
крамничка, яка пропонує сувеніри, трави, мереживо чи книги, Башта Далібарка і 
Старі замкові сходи 
Пізнавально-розважальна програма 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 
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6 
Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Ночівля в готелі в Празі. 

7 

Сніданок.  
Пропонуємо факультативну екскурсію  
Повернення до Праги. Вільний час 
Екскурсія до 6 годин 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

8 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд у древню столицю Саксонії – Дрезден. Протягом семи 
століть місто було резиденцією герцогів і королів. Дрезден відомий своїми архітек-
турними ансамблями, скарбами музеїв, колекціями живопису і прекрасною панора-
мою берегів Ельби. Тут було винайдено першу європейську порцеляну і першу ори-
гінальну систему європейських гімназій. Екскурсія по Старому місту – Театральна 
площа з Дрезденською оперою в центрі. Величні будівлі Цвінгера, Резиденція пра-
влячої династії Веттинів, «Балкон Європи» - тераса Брюля. Вільний час. Можна ві-
двідати Музей коштовностей, Музей порцеляни або Збройну палату (вхідний кви-
ток оплачується додатково).  
Переїзд на транзитну ночівлю в Польшу. Ночівля.  

9 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.  

Вартість туру 315 євро 
 

Варіант 8 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Разміщення в транзитному готелі на території 
Чехії.  Ночівля в готелі. 

2 

Сніданок. Переїзд в Прагу. 
Екскурсія “Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого Страговського 
монастиря, далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шварценберзький 
палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедральний собор Свя-
того Віта. А згодом - Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ставовський (Стано-
вий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – перший Празький 
університет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та Астрономічний 
годинник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик 
дзвонить в свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з дванадцяти апостолів. 
А Королівська дорога приведе до Карлова Моста 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

3 

Сніданок.  
Пішохідна екскурсія “Таємниці, які розповіла Прага…”. Все починається зі 
знаменитого Страгівського монастиря. Далі - скарби Лоретті, Градченська площа, 
Шварценбергський палац і зміна варти в Парадних подвір’ях Празького граду – 
резиденції чеських князів і королів. 
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3 

Величний та величезних розмірів кафедральний собор Св. Віта, Старий 
королівський палац, Базиліка Св. Георгія і Злата вуличка: чергування різнобарвних 
будиночків, у яких ніхто не живе, зате в кожному є крамничка, яка пропонує 
сувеніри, трави, мереживо чи книги, Башта Далібарка і Старі замкові сходи 
Пізнавально-розважальна програма 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

4 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в столицу землі Баварії місто Мюнхен. Ви-
селення готелю. Шлях лежить у надзвичайний край із мальовничими Альпами, чис-
тими озерами, чудовими луками і містами, схожими на казку. "Німецький Рим" - 
столиця Баварії. В Мюнхен можна закохатись одразу і назавжди, це місто з чудо-
вою атмосферою гостинності, по якому хочеться блукати з ранку до вечора. Ніде в 
Німеччині так не оберігають народні традиції, так як тут, і навіть національні кос-
тюми вдягають не тільки на свята, але і у звичайні дні. Мюнхен славиться дивови-
жною історією, архітектурними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими 
ковбасками і найбільшим в світі святом „Октоберфест”. Автобусно-пішохідна екс-
курсія "Мюнхен – Легенда Баварії…" - Маріенпалац, Стара і Нова Ратуші, можна 
також побачити замок Німфенбург, Резиденцію, Баварську Оперу, Пінакотеку 
Вільний час. Разміщення в готелі. 
Пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

5 
Сніданок  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Мюнхен. Ночівля в готелі. 

6 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд до озера Кімзеє на знаменитий Херренінзель - 
«Чоловічий острів». Історія Людвіга Баварського буде неповною без відвідин палацу 
Херренкімзеє. Переїзд на невеликому катері і на власні очі можна побачити 
найкоштовніший проект короля. Фасад будівлі – точна копія французького Версаля. 
(переїзд на катері і вхідний квиток в замок оплачуються додатково).Переїзд в 
Зальцбург. Екскурсія “Зальцбург - симфонія звуків і пейзажів". Альпійське серце 
Австрії - Зальцбург – місто, де народився Моцарт, - це собори і церкви, площі и 
палаци, парки і фонтани, концерти і фестивалі. Туристів заманюють середньовічні 
квартали, прикрашені гербами будинки і живописні дворики. А ще тут безліч кафе, 
пивних, ресторанчиків і магазинчиків, які торгують усілякою всячиною — від 
оригінальних сувенірів до знаменитих зальцбурзьких цукерок 
Ночівля в готелі в районі Зальцбурга. 

7 
Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Зальцбург. Ночівля в готелі в районі Зальцбурга. 

8 

Сніданок.  
Переїзд в знамените місто автрійських імператорів і талановитих музикантів, міто 
музики, вальсів, розкішних парків, чудового вина – це Відень. Пішохідна оглядова 
екскурсія з можливістю побачити історичні пам'ятки: Парламент, Ратушу, 
Віденський Будинок Опери, Хофбург, прогулятись по "шлюбній каблучці Відня" 
під віковими деревами Рингу... Місто продовжує жити своїм минулим. Вуличках 
поважно пересуваються карети, запряжені кіньми. Звідусіль лунають мелодії 
великого Моцарта. Вечорами дами в вишуканих вечірніх сукнях під руку з 
елегантними кавалерами поспішають на бал в міську ратушу. Величне і принадне 
місто зачаровує своїх гостей шармом і аристократичною вишуканістю. Вільний час. 
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Екскурсія до 6 годин 
Поселення в готель. Ночівля в Відні.   

9 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Угорщину 
Відвідини підземного гроту гори Верхедь – печерні купальні в Мішкольц–
Тапольце. Ще римляни давним-давно оцінили переваги купання в термально-
мінеральній воді. Світлові ефекти, таємничість і загадковість принесуть незабутні 
відчуття. Купання в термальних водах і водні атракціони (вхідний квиток 
оплачується додатково).  
Невеликий переїзд в місто Токай. Надзвичайно мальовниче місце, щедро наділене 
сонцем і вологою. Людська працелюбність зробила знаменитим цей регіон 
Угорщини. Тут вирощують виноград і роблять вино, відоме на весь світ. Жителі 
містечка бережуть і передають з покоління в покоління багатовікові традиції і 
секрети виготовлення чудового напою. Завершальний Акорд: дегустація 
токайських вин і "угорський гуляш". Транзитна ночівля на території Угорщини.  

10 

Сніданок.  
Переїзд по території Угорщини. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію. 

Вартість туру 430 євро 
 

Варіант 9 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Переїзд зі Львову в Польщу. Транзитна ночівля на території Польщі. 

2 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в місто-казку, місто-мрію – Дрезден. 
Оглядова екскурсія "Серцем Старого міста": Дрезденський оперний театр - один з 
найпрекрасніших у світі, чудовий Цвінгер з його різноманітними колекціями, Рези-
денція саксонської правлячої династії Веттинів -величезний комплекс в стилі рене-
санс, - і це ще далеко не все, адже саме завдяки красі архітектурного ансамбля Теа-
трільної площі Дрезден отримав ім'я "Флоренція-на-Ельбі", вздовж якої простяга-
ється тераса Брюля. Дрезден - це широка Ельба, якою так приємно прокататись на 
старовинному пароплаві, це саксонська кухня з її ситністю та багатством, витонче-
не саксонське вино і такий кумедний саксонський діалект. Відвідини Дрезденської 
галереї (вхідний квиток оплачується додатково) 
Поселення в готель. Вільний час. Ночівля.

3 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд по території Німеччини. 
Невеличка, але дивовижно гарна країна, чарівні пейзажі якої справляють величезне 
враження і підкорюють назавжди: горбисті зелені рівнини, невеличкі поля, луки і 
пасовиська, скелі і ліси, барвисті міста, мальовничі села і романтичні замки - все це 
Велике герцогство Люксембург.  
Поселення в готель. Ночівля. 

4 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Унікальне місто-фортеця запрошує на екскурсію "Маленька казка - Люксембург": 
звивисті середньовічні вулички приведуть до скельної капели Сен-Кірен, готично-
му собору Сен-Мішель, розкішній торгівельній вулиці Гранд Рю, герцогському па-
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лацу і кафедральному собору Нотр-Дам, в якому зберігається ікона Богоматері - по-
кровительниці міста. А із оглядового майданчика на краю скелі, яку називають "Ба-
лконом Європи", перед Вами відкриється захоплюючий пейзаж: вкриті лісом Ар-
денські гори, пагорби, порізані глибокими ущелинами, скеровані вверх шпилі собо-
рів і квітучі долини, аромат квітів яких витає повсюди. Вільний час. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Люксембург. Переїзд у місто на семи пагорбах, збудоване у формі 
серця, столицю Королівства Бельгії - Брюссель.  
Поселення в готель. Ночівля. 

5 

Сніданок. 
Екскурсія "Історія краси - Брюссель" - це історія, яка творилась століттями. Симфо-
нія тріумфального блиску панує в районі Європарламенту із просторими парками і 
вулицями, на площі біля королівського палацу, в міській Ратуші, а також одні з 
найкрасивіших площ у Європі - Гранд Платс. Вдень площа нагадує театр квіткогово 
ринку, а ввечері - п'єсу гарного кохання і захоплення. Брюсель надає можливість 
познайомитесь з історією минулого та сучасного відомого Палацу Правосуддя, 
який є найграндіознішою спорудою Європи, Національної Базиліки Святого Серця, 
знаменитого Атомиума - блискучої моделі молекули. А головне, можна відчути 
привітний та веселий характер бельгійців, бо ж не даремно одним із символів міста 
є знаменита бронзова скульптура-фонтан "Манекен Піс", одна з легенд розказує про 
те, що цей маленький хлопчик врятував місто від пожежі. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Брюссель. Ночівля. 

6 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в дивовижну і неповторну Голандію, ніби з казки "Ча-
рівник смарагдового міста", яка вабить до себе мрійників з усього світу. Вітряки, 
безкінечні канали, човни, дерев'яні черевики, рибальські капелюхи і квіти - найбі-
льша "маленька" країна. По дорозі екскурсія "Діамантовий Антверпен". Незвичайна 
таємничість присутня у кожному будинку, вуличці, в кожному камінчику центра-
льної площі "Гроте Маркт", в її серці - Старій ратуші, в старовинному замку Стеен 
на набережній річки Шельди, а також в будівлях гільдій, прикрашених вишуканими 
позолоченими фігурками. В цьому місті розміщено ціле сузір'я унікальних музеїв, 
галерей, церков, - охоронців світових шедеврів Пітера Пауля Рубенса. Полотна ве-
ликого художника прикрашають і гордість Бельгії - Кафедральний собор Св. Бого-
матері, який вражає своїми величними пропорціями і архітектурною вишуканістю. 
А ще Атверпен - діамантова столиця світу, де розкіш дорогоцінних каменів виблис-
кує в "Діамантовому кварталі". Атмосфера давності і таємничості не залишає цього 
міста, ніби в очікуванні дива. 
Переїзд в столицю Голандії - Амстердам - коштовний камінь в короні голандських 
королів. Оглядова екскурсія по Амстердаму - "Скарби минулого та теперішнього" - 
старі "вигнуті" будівлі, бруківка, незліченні канали, набережні, які є на 3 метри ни-
жче рівня океану, чудові парки і плаваючі квіткові ринки створюють особливу ат-
мосферу. Світанок, оповитий туманом, місто повільно проступає крізь ранковий 
серпанок, відкриваючи свої скарби: площу Дам і Королівський палац, Музейний 
квартал і Райксмузеум, відомий Будинок Рембрандта, єврейський квартал.  
Екскурсія до 3 годин 
Поселення в готель. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

 
 
 

 
 
 



 

 32

 
7 

Сніданок. 
Екскурсія на цілий день.  
Повернення в Амстердам. Ночівля.  

8 

Сніданок. 
Виселення з готелю. Місцеві жителі кажуть: "Хто не бачив провінції - той не бачив 
Голландії". Відвідання фольклорного села вітряків - Заансе Сханс і рибальського 
селища- Волендам - це дві перлини Північної Голландії. Заансе Сханс перенесе у 
Голландію XVII століття. П'ять старовинних вітрякв прикрашають береги ріки 
Zaan, за допомоги якої місцеві жителі, як і їх предки багато років тому, розпилюють 
дошки, збивають масло, виробляють знамениту заанську гірчицю, а в млині "Кіш-
ка" - роблять фарби. Млини в Нідерландах - це життя.Також можна побачити, як в 
симпатичних зелених сільських будиночках робиться твердий голландський сир. А 
відвідавши фабрику національного взуття, можна дізнатися як майстер всього лише 
за 5 хвилин вправно виріже дерев'яні черевички - кломпи, в яких голландці ходять 
до сьогодні.  
Продовжить знайомство із середньовічною Голландією невеличке рибальське се-
лище - Волендам - чарівне поєднання історії і краси місцевих пейзажів. Селище, 
жителі якої живуть досьогодні в дерев'яних будиночках і ходять в національних ко-
стюмах (можна не лише купити, але і приміряти одяг). Тут буде можливість скуш-
тувати найсвіжішого слабосоленого оселедця і надзвичайно смачного копченого 
вугра, приготованого по старовинним рецептам. 
Переїзд в місто породжене римлянами, усиновлене французами і виховане Прусь-
кими королями - Кельн. Поселення в готель. Все істинно кельнське починається на 
букву "К" - Кельн, Карнавал, Кельш. Пиво "Кельш" - національний напій кельнців, 
який має більш ніж 1000-літню історію, а багаточисельні затишні кельнські "Буди-
нки пива", ніби магніт притягують до себе 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

9 

Сніданок.  
Оглядова екскурсія "Кельн - золото Рейна". Велич, витонченість і ажурність скуро-
ваних у височінь форм - Кельнський собор - найбільший собор Німеччини і один з 
найбільших соборів Європи, шедевр готики, який зберігає велику християнську 
святиню - мощі трьох святих волхвів. А далі: Старе місто, Кельнська Ратуша, єв-
рейський квартал, Дім Фаріни - батьківщина одеколону, музей шоколаду, Кельнсь-
ка набережна 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Кельн. Ночівля. 

10 
Сніданок.  
Виселення з готелю.Виїзд до Польщі. 
Транзитна ночівля на території Польщі. 

11 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд до Вроцлава - легендарну колиску Польщі. Екскурсія 
"Священна квітка Європи" - вважається одним із найзеленіших міст Польщі, яке 
вирізняється прекрасною архітектурою і мальовничими куточками. Старе Місто 
вважається одним з найкрасивіших в Польщі, а площа вроцлавського ринку займає 
друге по величині місце після Краківської. Оглядова екскурсія по місту "ста мос-
тів": Ратуша зі старовинним сонячним годинником, магічний Тумський острів - 
найстаріша частина міста, головною прикрасою якого є костел св. Єлизавети.  
Вільний час. Переїзд по території Польщі. Транзитна ночівля. 
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12 

Сніданок.  
Переїзд по території Польщі. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію. 

 
Вартість туру 675 євро 

 
 

Варіант 10 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 

8:30 - Виїзд зі Львова, а в 14:00 з Чопа - переїзд на північ Угорщини - в Егерський 
виноробний регіон - батьківщину вогняних червоних і ніжних білих вин. Найвідо-
міше з них – «Бича Кров», а найприємніше – «Егерська Дівчина». Дегустація відо-
мих сортів вина в Долині Красунь і смачний гуляш. Переїзд в Будапешт. Поселення 
в готелі і ночівля в готелі. 

2 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Оглядова екскурсія: прекрасна Буда і величний Пешт - це "Перлина Дунаю" - Будапешт. 
Найкрасивіша площа Європи - площа Героїв, парк Варошлігет і замок в ньому - Вайда-
хуняд. А також Рибальський бастіон, собор Матіяша, де одружуються всі королівські сі-
м'ї Європи, пам'ятник Святій Трійці і Королівський Палац. А з цитаделі на горі Геллерт 
відкривається панорама на Пешт, на Дунай і на вишуканий неоготичний Парламент.  
Екскурсія до 6 годин. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма. Ночівля в готелі. 

3 

Сніданок.  
Виселення в готелю. Переїзд в Хорватію на Адріатичне узбережжя Далмації - одне з 
найкрасивіших місць всієї Адріатики. Неймовірна природа, численні затишні бухти 
і затоки, безкраї хвойні ліси, які підходять до самої межі морського прибою, дуже 
чисті дрібногалькові пляжі - ідеальне місце для відпочинку всієї родини!  
Чудова екскурсія «Романтика Плітвіцьких водоспадів» - одна з найцікавіших екску-
рсій. Хорвати чато називають це місце "восьмим  чудом світу" - 16 озер національ-
ного парку і 92 каскади водоспадів з блакитними, а іноді і смарагдовими відтінками 
води, які за своєю прозорістю неможливо ні з чим порівняти і вважаються одним із 
найунікальніших явищ природи. Це одне з небагатьох місць на планеті, де кожен рік 
народжуються нові водоспади. Кажуть, що одного разу королева молилась про дощ 
і її молитву почули. З неба ринули водні потоки і заповнили близько двадцяти Пли-
твицьких озер. (вхідний квиток оплачується додатково) 
Прибуття в мальовниче маленьке містечко на самому узбережжі Адріатичного моря 
- місто Примоштен. Не дивно, що саме Примоштен був удостоєний європейської 
нагороди "Золотої квітки Європи" і визнаний найдоглянутішим містом континенту. 
Поселення в готель. Вечеря. Ночівля. 

4 
Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 

5 
Сніданок 
Екскурсія на цілий день 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
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6 
Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 

7 

Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії. 
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 

8 

Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії. 
Екскурсія до 3 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 

9 
Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії 
Вечеря. Ночівля в готелі. 

10 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Угорщину. Поселення в готель. 
Екскурсія до 3 годин 
Ночівля в готелі. 

11 

Сніданок. Виселення з готелю.  
Відвідини підземного гроту гори Верхедь – печерні купальні в Мішкольц–Тапольце. 
Ще римляни давним-давно оцінили переваги купання в термально-мінеральній воді.
Світлові ефекти, таємничість і загадковість принесуть незабутні відчуття. Купання в 
термальних водах і водні атракціони (вхідний квиток оплачується додатково).  
Невеликий переїзд в місто Токай. Надзвичайно мальовниче місце, щедро наділене 
сонцем і вологою. Людська працелюбність зробила знаменитим цей регіон 
Угорщини. Тут вирощують виноград і роблять вино, відоме на весь світ. Жителі 
містечка бережуть і передають з покоління в покоління багатовікові традиції і 
секрети виготовлення чудового напою. Завершальний Акорд: дегустація токайських 
вин і "угорський гуляш". Транзитна ночівля на території Угорщини.  

12 

Сніданок.  
Переїзд по території Угорщини. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, закли-
кають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква Св. 
Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі Ри-
нок несе крізь віки свою історію. 

 
Вартість 660 євро 
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Варіант 11 
Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Переїзд в Польщу. Транзитна ночівля в Польщі. 

2 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Переїзд до Вроцлава - легендарну колиску Польщі. Екскурсія "Священна квітка Єв-
ропи" - вважається одним із найзеленіших міст Польщі, яке вирізняється прекрас-
ною архітектурою і мальовничими куточками. Старе Місто вважається одним з 
найкрасивіших в Польщі, а площа вроцлавського ринку займає друге по величині 
місце після Краківської. Оглядова екскурсія по місту "ста мостів": Ратуша зі старо-
винним сонячним годинником, магічний Тумський острів - найстаріша частина міс-
та, головною прикрасою якого є костел св. Єлизавети. Для більшості це місто чудес, 
де кожен знайде частинку своєї мрії. 
Транзит по території Польщі. Приїзд в Swinoujscie Розміщення на борту корабля і 
відправлення в країну, куди норвезькі троллі приїжджають погостювати, де чорни-
льниці вміють розмовляти, а сажотруси - найцікавіша в світі професія. Туристів 
очікують маленькі, майже іграшкові містечка, не менш чарівні села, старовинні 
сільські церквочки, надзвичайно гарні королівські замки, схожі на коштовні перли-
ни, розсипані по зеленому оксамиту. 
Ночівля на паромі. 

3 

Сніданок на паромі. Переїзд в місто Ганса-Христіана Андерсона - казковий Копен-
гаген, де маленька Герда шукала свого брата в крижаному замку Снігової Короле-
ви, олов'яний солдатик ніжно покохав дівчинку-балерину, а солодкий сон завжди 
охороняє Оле Лукое, даруючи різнобарвні сни. Прибуття в Копенгаген. Екскурсія 
"Копенгаген - місто королівських чудес": величний палац королеви Маргарет - 
Амалієнборг, гарна будова датського Парламенту - Христьянсборг, пам'ятник єпис-
копу Абсалону - засновнику міста, рибальська гавань Нюхавн, будинок Ганса-
Христіана Андерсона, статуя Русалоньки, Мармурова церква, фонтан Гефьон, а та-
кож Ратушна площа, на якій зберігається унікальний барометр, - в сонячну погоду 
на ньому з'являється фігура дівчини на велосипеді, а в похмуру - з парасолькою в 
руці. 
Вільний час. Відвідання найстарішого парку атракціонів у світі - Парку Тіволі (вхі-
дний квиток оплачується додатково). 
Поселення в готель. Ночівля. 

4 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Екскурсія на цілий день. 
Транзитна ночівля на території Данії. 

5 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Переїзд в Норвегію 
Екскурсія на цілий день 
Розміщення в готелі. Ночівля. 

6 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день. 
Повернення в готель. Ночівля. 

7 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Переїзд в Хардангер - місце неймовірної природи: багаточисельні фруктові сади, 
глибокі фьорди, круті гори, гомінкі водоспади, сліпучий льодовик. Відвідини одно-
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го з найбільших льодовиків Норвегії - Фольгефонна (третій за величиною), а також 
одного з найпрекрасніших водоспадів Норвегії Ворінгфоссен, води якого падають з 
висоти 182 м. Переїзд в неповторну столицю Норвезького королівства, яка розки-
нула свої затишні володіння посеред мальовничих пагорбів, сорока островів і безлі-
чі озер, в глибині однойменного фьорду. 
Розміщення в готелі на території Норвегії. Ночівля. 

8 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Оглядова екскурсія "Осло – столиця вікінгів": Королівський палац, який височить 
на пагорбі, будівля Міської Ратуші, набережна Акер Брюгге зі старовинною форте-
цею ХІІ століття - Акерсхус, головна вулиця Карл-Йохансгате і незабутній музей - 
Парк скульптур Вігаланда, розкажуть мовою архітектури і мистецтва про своє сла-
вне минуле 
Переїзд в Швецію. Транзитна ночівля в готелі на території Швеції. 

9 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в королівську столицю Швеції. 
Екскурсія "Стокгольм - красень на воді" - 60 мостів і 14 острівків, а на них: Коро-
лівський палац (найбільший в світі), Старе Місто - Gamla Stan, Міська Ратуша - мі-
сце проведення Нобелівських банкетів, набережна Акет Брюгге, собор Святого Ми-
колая - місце коронації шведських монархів, Домський Собор і Лицарський острів.  
Відвідання музею під відкритим небом Скансен, музей корабля "Васа" (гордість 
шведського флоту ХVII століття), музею казок А. Лінгрен – Юнібакен (вхідний 
квиток оплачується додатково) 
Поселення в готель. Ночівля. 

10 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Стокгольм. 
Переїзд в Nynashamn. 18:00 - Розміщення на борту затишного корабля і відправлен-
ня в неповторної краси Гданськ. Нічний переїзд на паромі. 

11 

Сніданок.  
Прибуття в Гданськ. Екскурсія "Золоті Ворота Речі Посполитої"! Старовинна Коро-
лівська дорога, прикрашена будівлями Золотого будинку, Двору легендарного ко-
роля Артуса, фонтаном Нептуна, Ратушею Старого міста, на площі якого місцеві 
жителі колись вітали королів. Скарб Гданська - Маряцький храм, - другий по вели-
чині і красі собор в Європі, з вежі якого кожну годину лунає чарівний передзвін. 
Інтер'єр костелу вражає розкішними творами мистецтва: великий Вівтар Ферберів 
(XV ст.), орган, 14-метровий асторономічний годинник, єдиний в Польщі, який по-
казує зображення більше десяти планет. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Гданськ. Поселення в готель. Ночівля. 

12 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Переїзд в вітрильну столицю Польщі, стоворену "білими птахами океанів" у місто 
Гдиня. В Гдині по особливому відчувається морський характер міста: один з най-
красивіших в світі корабель-музей - "Дар Помор'я", Океанаріум з дивовижними ри-
бами тропічних морів, будівлі-кораблі з вікнами у стилі ілюмінаторів і з мачтами, 
Сквер Костюшко - символ міста на набережній. 
Переїзд в Варшаву. Поселення в готель. Ночівля. 

13 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Оглідова екскурсія по Варшаві "Благородні царі і справжні королі" - чудові вулиці 
утворюють Королівський тракт, на сторонах якого розташовані церкви, палаци, га-
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лереї, музеї, а також три королівські резиденції: Королівський палац (колишня ре-
зиденція останнього короля Польщі), Лазенковський палац з парком і палац в Віля-
нові. "Старе Място" - зачаровує кольоровими будиночками з декоративною скульп-
турою і розписами; суворо-величні костели, на чолі із найголовнішим і найдавні-
шим - костелом Святого Яна, колона Сигизмунда ІІІ Вази, палац Радзивилів - діюча 
резиденція президента республіки Польща. Вся ця краса відбивається в ріці Вісла, 
над якою височить символ польської столиці - Варшавська Сирена, яка передбачила 
риблкам, що тут буде засноване велике місто. Переїзд по території Польщі. Транзи-
тна ночівля. 

14 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.   

Вартість туру 890 євро 
 

Варіант 12 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в готелі на території Чехії. Ночівля. 

2 

Сніданок. Переїзд в Прагу.  
Екскурсія “Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого Страговського 
монастиря, далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шварценберзький 
палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедральний собор Свя-
того Віта.  
А згодом - Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ставовський (Становий) театр, 
який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – перший Празький університет, 
костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та Астрономічний годинник з 
небесною механікою на ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик дзвонить в 
свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з дванадцяти апостолів. А Королів-
ська дорога приведе до Карлова Моста 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля 

3 

Сніданок. Виселення з готелю.  
Переїзд у Німеччину. 
"Романтична дорога замків". Відвідини старовинного Роттенбургу. Надзвичайно 
гарне і затишне місто, ніби із казок братів Грімм. Могутні середньовічні бастіони, 
які сьогодні потопають в зелені і квітах, міська Ратуша, чарівні, наче казкові, 
будиночки. Тут розашовується найбільший у світі магазин і музей Різдвяних 
іграшок, який працює цілий рік. Вільний час. Ночівля на території Німеччини. 

4 

Сніданок. 
Автобусно-пішохідна екскурсія "Перше побачення з Парижем". Париж стає рідним 
з першого погляду, з першого кроку його витертою бруківкою. Паризькі прогулян-
ки заводять у минуле, в пам'ять серця, у потаємні куточки душі. Все, що ми знаємо 
з розкішних фільмів і книг, - все раптом оживає і наповнює душу щемливим трепе-
том: Тріумфальна арка, Ейфелева вежа, Єлисейські поля, Нотр-Дам де Парі. Місто 
повсюди розвішує сигнальні прапорці чужих спогадів, мимохідні впізнавання і ме-
рехтіння почуттів. 
Поселення в готель.  
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У вечірній час відвідання Ейфелевої вежі (вхідний квиток оплачується додатково) 
- пам'ятки сміливої інженерної думки і художнього смаку, яка випередила свій час: 
сім тисяч тон залізного мережива, яке піднімається на 300-метрову висоту або 
прогулянка на катері таємничою Сеною (вхідний квиток оплачується додатково).  
Поселення в готель. Ночівля. 

5 

Сніданок.  
Вільний час 
Екскурсія до 3 годин 
Повернення в готель 
Ночівля.  

6 
Сніданок. Виселення з готелю.  
Екскурсія до 6 годин 
Переїзд на ночівлю в Німеччині. Поселення в готель. Ночівля. 

7 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Переїзд в Мюнхен. Автобусно-пішохідна екскурсія "Мюнхен - легенда Баварії". В 
середині ХІХ століття Гейне писав: "Мюнхен розташований між мистецтвом і пи-
вом, подібно селищу між пагорбів". Ці слова правдиві досьогодні. Пивний фести-
валь Октоберфест і Опера, ресторан "Хофбройхаус" і Пінакотека, завод BMW і фу-
тбольний клуб "Баварія" - ось чим славне це місто, де старі баварські традиції і су-
часність гармонійно доповнюють один одного. Мюнхен - справжє місто-казка на 
півдні Німеччини. Вільний час.Переїзд в Австрію. Поселення в транзитний готель. 
Ночівля. 

8 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Переїзд в чудове місто австрійських імператорів і талановитих музикантів, місто 
музики, вальсу, розкішних парків, чудового вина - Відень. Пішохідна оглядова екс-
курсія з можливістю побачити визначні історичні пам'ятки: Парламент, Ратушу, Ві-
денський Дім Опери, Хофбург, прогулятись по "шлюбній каблучці Відня" під віко-
вими деревами Рингу. Місто продовжує жити своїм минулим. По вуличках поважно 
пересуваються карети, запряжені кіньми. Звідусіль лунають мелодії великого Мо-
царта. Вечорами дами в вишуканих вечірніх сукнях під руку з елегантними кавале-
рами поспішають на бал в міську ратушу. Величне і принадне місто зачаровує своїх 
гостей шармом і аристократичною вишуканістю. Австрійський письменник Франц 
Сервес сказав: «Душа цього міста – старовинна і сором’язлива. ЇЇ потрібно знайти, 
вона не нав’язує себе. В цьому краса і доля Відня…» Вільний час.  
Екскурсія до 3 годин 
Ночівля 

9 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.   

Вартість туру 430 євро 
 

Варіант 13 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в транзитному готелі в Чехії. 
Ночівля. 
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2 

Сніданок. Переїзд в Прагу.  
Екскурсія “Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого Страговського 
монастиря, далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шварценберзький 
палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедральний собор Свя-
того Віта. А згодом - Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ставовський (Стано-
вий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – перший Празький 
університет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та Астрономічний 
годинник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик 
дзвонить в свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з дванадцяти апостолів. 
А Королівська дорога приведе до Карлова Моста 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля.   

3 

Сніданок. Виселення готелю.  
Переїзд в столицю землі Баварії місто Мюнхен. "Німецький Рим" - місто з чудовою 
атмосферою гостинності, по якому хочеться блукати з ранку до вечора. Ніде в 
Німеччині так не оберігають народні традиції, так як тут, і навіть національні 
костюми вдягають не тільки на свята. Мюнхен славиться дивовижною історією, 
архітектурними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими ковбасками і 
найбільшим в світі святом „Октоберфест”.  
Автобусно-пішохідна екскурсія "Мюнхен – Легенда Баварії" - Маріенпалац, Стара і 
Нова Ратуші, замок Німфенбург, Резиденція, Баварська Опера, Пінакотека. 
Вільний час. Переїзд на транзитну ночівлю в Австрію. Ночівля. 

4 

Сніданок.  
Переїзд в Італію. Знайомство з Італією. Країна така непередбачувана, емоційна, 
музична, експерсивна, весела і легка: це країна Мікеладжело, Рафаеля і Боттічеллі. 
Тут винайшли піццу, гондоли і червоний "Феррарі", оперу, морозиво і торбинки 
"Prada". 
Екскурсія "Верона - столиця закоханих". Це надзвичайно благородне місто 
приховує за своїми витонченими фасадами багатовікову історію і свої таємниці. У 
Вероні є Арена - третій за величиною амфітеатр у світі, над рікою Адідже височить 
величезний Кастель Сан П'єтро, давні храми прикрашають вулиці міста, а десь на 
затінених вуличках принишкли будинки закоханих - Ромео і Джульєтти. У Верону 
приїжджають справжні романтики і блукають вуличками, сподіваючись зустріти 
таке ж кохання, як в героїв Шекспіра. 
Переїзд в Рим. Розміщення в готелі. Ночівля. 

5 

Сніданок.  
Екскурсія " Всі дороги ведуть в Рим". Рим - столиця світу, яка дихає вічністю. Тут 
кожен камінчик - історія. Імперії розквітали і переживали занепад, старі боги змі-
нювались новими, - і тільки Рим залишався Римом. Колізей, пантеон, Римський фо-
ррум, замок Святого Ангела, фонтан Треві, арка Констянтина, Капітолій, площа 
Навона і площа Іспанії - від величі та краси перехоплює подих. Все минуле Італії 
переплелось у цьому місті, від часів становлення Римської Імперії до наших днів. 
Мудреці кажуть, що неможливо зрозуміти Італію, не відвідавши її серця - Риму.  
Пересування Римом на громадському транспорті.  
Екскурсія на 3 години. 
Вільний час. Ночівля. 

6 

Сніданок.  
Переїзд у Флоренцію. Оглядова екскурсія "Квітуче місто" - Прекрасна Флоренція. 
Тут жили і творили генії: Мікельанджело, Челліні, Джотто. В цьому місті можна 
побачити шедеври великих майстрів: Площу Сіньорії, головний флорентійський 
собор Санта Марія - дель - Фьорі, дзвінницю Джотто, Баптистерій із прекрасними 
фресками і золотою "Брамою раю", старий міст Понте Веккьо із багаточисельними 
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золотими крамничками. А десь далеко лунають ніжні звуки органу і співи вуличних 
музикантів, просто на вулиці місцеві художники малюють свої картини, у рестора-
нчиках веселі господарі пригощають гостей тосканським вином, а на гамірних рин-
ках очі розбігаються від великої кількості сувенірів. 
Ночівля на території Італії. 

7 

Сніданок.  
Висилення з готелю. Переїзд до Венеції. "Заручена з морем", - так кажуть про 
Венецію - найбільш витончене і таємниче місто Італії. Це місто - прекрасна казка, 
яка застигла в камені. Багато століть майстри і художники прославляли його і 
прикрашали своїми творами. Тут прекрасно поєднуються розкішні палаци і скромні 
вузенькі вулички, мовчазні канали та гомінкі ринки. Затишні кафе запрошують нас 
на ароматну каву, а на площі Сан Марко просто на долоню сідають голуби. Туристи 
можуть відчути ритм міста, приміряти карнавальну маску, помилуватися Гранд 
Каналом, відвідати надзвичайно багатий музей Палацу Дожів і Базиліку Св. Марка. 
І головне, здійснити прогулянку на катері каналами міста (квиток на катер 
оплачується додатково). 
Вільний час. Переїзд на транзитну ночівлю на теритирію Австрії. Ночівля.  

8 

Сніданок.  
Відвідини музею "Магічний світ Сваровські" (вхідний квиток оплачується 
додатково). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день розквітають 
«Кришталеві світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конструкція, 
система із 13 гротів і каналів – крихкий магічний світ, створений з фантазії і 
кришталю. Тут можна знайти найбільший і найменший кристали у світі, стіну, 
зроблену з 12 тонн виблискуючих кришталевих дорогоцінних камінців. Після 
огляду в торговому центрі можна придбати вишукані подарунки з кришталю зі 
сріблом і кришталеві сувеніри на пам'ять.  
Переїзд у Серце Південної Чехії - Чеський Крумлов. Опинившись на вуличках 
цього затишного містечка з черепичними дахами можна перенестись на декілька 
століть назад. Тут нічого не змінилось з доби середньовіччя. Поселення в готель.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

9 

Сніданок.  
Екскурсія на північний схід Чехії в природний заповідник Моравський Крас 
(вхідний квиток оплачується додатково). Тут, в надрах древньої моравської землі 
ховається цілий світ підземних палаців і галерей, прикрашених чудернацькими 
візерунками сталактитів і сталагмітів. Ось воно - царство вічної ночі, де час завмер 
на тисячоліття. Переїзд на територію Польщі. Ночівля.   

10 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.   

Вартість туру 540 євро 
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Варіант 14 
Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в готелі на території Чехії. Ночівля. 

2 

Сніданок. 
Переїзд в Прагу. Екскурсія “Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого 
Страговського монастиря, далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шва-
рценберзький палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедраль-
ний собор Святого Віта. А згодом - Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ста-
вовський (Становий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – пер-
ший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та 
Астрономічний годинник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину сим-
патичний скелетик дзвонить в свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з 
дванадцяти апостолів.  
Вечірня екскурсійно-розважальна програма до 3 годин 
Ночівля. 

3 

Сніданок.  
Виселення із готелю. Переїзд в столицю землі Баварії місто Мюнхен. "Німецький 
Рим" - місто з чудовою атмосферою гостинності, по якому хочеться блукати з ранку 
до вечора. Ніде в Німеччині так не оберігають народні традиції, так як тут, і навіть 
національні костюми вдягають не тільки на свята. Мюнхен славиться дивовижною 
історією, архітектурними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими 
ковбасками і найбільшим в світі святом „Октоберфест”. Автобусно-пішохідна 
екскурсія "Мюнхен – Легенда Баварії" - Маріенпалац, Стара і Нова Ратуші, замок 
Німфенбург, Резиденція, Баварська Опера, Пінакотека. Вільний час. Ночівля на 
території Німеччини. 

4 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд до Швейцарії у неповторне місто Цюріх. Тут життя 
тече бурхливою рікою і вдень і вночі, дивуючи всіх відвідувачів своїм розмаїттям. 
Гірські вершини і прекрасне Цюріхське озеро надають місту дивовижного шарму. 
Цюрих пишається однією з найкрасивіших вулиць в Європі - Банхофштрассе, де 
розташований фінансовий центр міста.  
Екскурсія до 6 годин 
Переїзд на берег Фірвальдштадського озера в місто Люцерн. Поселення в готель. 
Ночлег. 

5 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Повернення до готелю. Ночівля. 

6 

Сніданок. 
Виселення із готелю. Автобусна екскурсія "Головне - не квапитись!" - це 
знайомство зі столицею Швейцарії – Берном.  
Прекрасні парки, чудовий Бернський собор, Вартова башта з астрономічним 
годинником, де в кінці кожної години можна побачити маленьку виставу, ведмежа 
яма, в якій з давніх давен живуть ведмеді - почесні жителі міста, символом якого 
вони і є, - примушують полюбити затишний Берн, а чудовий шоколад «Таблерон» 
підсолодить перебування тут.  
Переїзд до князівства Ліхтенштейн. 
Князівство Ліхтенштейн називають карликовою державою. Карликове, іграшкове, 
мініатюрне - це все про Ліхтенштейн. 160 квадратних кілометрів - це вся площа 
Князівства. Здавалось би, небагато. Проте, на цій території прекрасно 
розміщуються: 33 тисячі жителів, великий гірськолижний курорт, виноградники, 
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численні фінансові установи, урядові будівля і взагалі все, що необхідне державі. 
Столиця - Вадуц - і більшість інших містечок розташовані в долині Рейну біля 
самої Швейцарії, відмежована від Австрії горами. На горі над самою столицею - 
замок, а в замку вже тисячу років сидить князь і дивиться на свій народ. Переїзд до 
Австрії. Ночівля в транзитному готелі. 

7 

Сніданок. 
Відвідини музею “Магічний світ Сваровскі” (вхідний квиток оплачується додатко-
во). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день розквітають «Кришталеві 
світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конструкція – крихкий магіч-
ний світ, створений з фантазії і кришталю. Тут можна знайти найбільший і най-
менший кристали у світі, побачити танець сонця з місяцем і залишити свій власний 
слід на кришталевій доріжці. Після можна придбати вишукані подарунки з кришта-
лю зі сріблом і кришталеві сувеніри на пам'ять 
Переїзд в знамените місто австрійських імператорів і талановитих музикантів, місто 
музики, вальсів, розкішних парків, чудового вина - Відень.  
Поселення в готель. Ночівля.  

8 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Пішохідна оглядова екскурсія з можливістю побачити визначні історичні пам'ятки: 
Парламент, Ратушу, Віденський Дім Опери, Хофбург, прогулятись по "шлюбній 
каблучці Відня" під віковими деревами Рингу. Місто продовжує жити своїм мину-
лим. Вуличках поважно пересуваються карети, запряжені кіньми. Звідусіль луна-
ють мелодії великого Моцарта. Вечорами дами в вишуканих вечірніх сукнях під 
руку з елегантними кавалерами поспішають на бал в міську ратушу. Величне і при-
надне місто зачаровує своїх гостей шармом і аристократичною вишуканістю. Виїзд 
на Україну. 

9 

Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.   

Вартість туру 590 євро 
 

Варіант 15 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 

Виїзд зі Львова. Відправлення із залізничного вокзалу. Перетин кордонів. Прибуття 
до Варшави. Коротка оглядова екскурсія. Відвідини Старого міста, що було майже 
повністю зруйноване під час Другої Світової війни і відновлене так ретельно, що, 
це єдина в світі реконструкція, яка занесена в світовий список культурної спадщини 
ЮНЕСКО. 
Переїзд до Німеччини. Транзитна ночівля в готелі біля польсько-німецького кордону. 

2 

Сніданок. 
Прибуття до Берліну. Коротка оглядова екскурсія – Бранденбургська брама, Рейхс-
таг, Алесандр плац, острів музеїв і Унтер-ден-Лінден. Транзит по території Німеч-
чини, Бельгії, Франції.  
Ночівля у транзитному готелі у Франції 

3 Сніданок.  
Переїзд до Калє, де відбувається паромна переправа у Дувр (Англя). Прибуття у 
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Лондон. Розміщення в готелі. Вільний час. Ночівля 

4 

Сніданок. 
Автобусно-пішохідна екскурсія по Лондону із зовнішнім оглядом Букінгемського 
палацу, Парламенту і відвіданням відомих лондонських парків, урядового Вайтхол-
лу, Трафальгарської площі, собора св. Павла, Вестмінстерського абатства, фортеці 
Тауер, района Сіті. Вільний час. Ночівля 

5 

Сніданок. 
Від’їзд до Кембріджу, екскурсія містом з оглядом найвідоміших коледжей – Коро-
лівського, Трініті, Сент-Джонс, церкви Грейт-Сен-Мері, романтичних мостів через 
річку Кем. 
Переїзд у Йорк. Вечірня екскурсія з огрядом Кафедрального собору, залишків фор-
теці, старинного кварталу Шемблз. 
Розміщення у готелі на околиці міста. Ночівля. 

6 

Сніданок. Вільний час в Йорку для відвідання кафедрального собору и музеїв: залі-
зничного (найбільший в світі – безкоштовно) та вікінгів (вхідний квиток оплачу-
ється окремо). Переїзд та коротке відвідання найбільш яскравого соборного міста 
Британії - Дарема, для огляду храму та норманнського замку. Переїзд і ночівля в 
районі Едінбурга Эдинбурга. 

7 

Сніданок.  
Екскурсія по Едінбургу з оглядом центральної вулиці Нового міста – Принсіз стріт, 
Келтон-Хілл з чудовими пам’ятками XIX сторіччя, палацу Холіруд – літньої рези-
денції англійської королеви, головної вулиці Старого міста – Королевської мілі, со-
бора св. Жиля, Едінбургського замку, що є символом міста. Відвідання Художньої 
галереї (вхідний квиток оплачується окремо) або музею шотландського віскі (вхід-
ний квиток оплачується додатково). 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Повернення до готелю. Ночівля 

8 

Сніданок. 
Переїзд в Глазго. Автобусно-пішохідна екскурсія – кафедральний собор, парк Глаз-
го Грін, площадь Джорджа. Відвідання музею сучасного мистецтва (безкоштовно). 
Екскурсія на 3 години 
Паромна переправа в Північну Ірландію. Прибуття до порту Белфаста пізно ввечері. 
Розміщення в готелі. Ночівля 

9 

Сніданок. 
Екскурсія Белфастом. Огляд башти Альберта, площаді Донегал, ратуші, опери, со-
бору св. Ганни. 
Екскурсія на 3 години 
Нічна переправа в Ліверпуль (квиток оплачується додатково). 

10 

Сніданок. 
Екскурсія Ліверпулем. Огляд англіканського (найбільшого в світі) і католічного со-
борів, доків Альберта, канадського бульвару, Мет’ю стріт (вулиця Бітлз). Відвідан-
ня музею Мерсісайд (безкоштовно). Розміщення в готелі. Ночівля 

11 

Сніданок. 
Переїзд до Бермінгему для огляду основних пам’яток – собора св. Пилипа, ратуші в 
стилі класицизму, площаді Вікторії. 
Переїзд до Лондону. Розміщення в готелі. Ночівля 

12 
Сніданок. 
Екскурсія до 6 годин. 
Повернення до готелю. Ночівля 

13 
Сніданок. 
Повернення поромом на континент. Транзит територією Франції, Бельгії, Німеччини. 
Розміщення в готелі біля німецько-польського кордону. Ночівля. 
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14 

Сніданок 
Переїзд у Краків. Екскурсія по Кракову. Місто – вражаюче, красиве і загадкове. Мі-
сто художників і музикантів, зі своїми легендами і звичайно, милими польськими 
жартами. В ньому потрібно зупинитись хоча б на мить для того, щоб від Барбакана 
пройтись по Флоріанській вулиці до Ринкової площі, послухати сурмача в Маряць-
кому костелі, зайти і вибрати сувенір на старовинних торгових рядах Сукенніци, 
побачити Ягелонський університет, Вавельський собор і Вавель – справжній Коро-
лівський замок. Відвідини Парка Водного (вхідний квиток оплачується додатково) 
– одного з найбільших в Польщі аквапарків. Басейни з озонованою водою, гідрома-
сажні ванни, гвинтові гірки, джакузі, сауна, солярій, фітнес-клуб.  
Поселення в готель на території Польщі. Ночівля. 

15 

Переїзд до Львова. 
Екскурсія “Тільки у Львові” - прогулянка по середньовічному Львову. Тут завмирає 
час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, закликають своїми 
дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква Св. Юра, гостин-
но відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі Ринок несе крізь 
віки свою історію. 

Вартість туру 870 євро 
 

Варіант 16 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 

08:30 Виїзд зі Львова, а в 14:00 з Чопа - переїзд на Батьківщину відомого вина - "Ко-
роля вин - вина королів!" - місто Токай. Для всіх - дегустація токайських вин і "угор-
ський гуляш"  
Поселення і ночівля в готелі (Будапешт). 

2 

Сніданок.  
Оглядова екскурсія: прекрасна Буда і величний Пешт - це "Перлина Дунаю" - Буда-
пешт. Найкрасивіша площа Європи - площа Героїв, парк Варошлігет і замок в ньому -
Вайдахуняд. А також Рибальський бастіон, собор Матіяша, де одружуються всі коро-
лівські сім'ї Європи, пам'ятник Святій Трійці і Королівський Палац. А з цитаделі на 
горі Геллерт відкривається чудова панорама на Пешт, на Дунай і на вишуканий нео-
готичний Парламент. Вільний час в Будапешті. 
Переїзд в сторону Австрії. Поселення і ночівля в транзитному готелі. 

3 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Мюнхен. Автобусно-пішохідна екскурсія "Мюнхен -
легенда Баварії". В середині ХІХ століття Гейне писав: "Мюнхен розташований між 
мистецтвом і пивом, подібно селищу між пагорбів". Ці слова правдиві досьогодні. 
Пивний фестиваль Октоберфест і Опера, ресторан "Хофбройхаус" і Пінакотека, завод 
BMW і футбольний клуб "Баварія" - ось чим славне це місто, де старі баварські тра-
диції і сучасність гармонійно доповнюють один одного. Мюнхен - справжє місто-
казка на півдні Німеччини. Вільний час. 
Переїзд в Швейцарію. Поселення і ночівля в готелі (Цюрих). 

4 
Сніданок.  
Оглядова екскурсія "Цюріх - найстильніший мегаполіс Європи". Цюріх асоціюється з 
банківськими рахунками і банкірами.  
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4 

Історичний центр міста давно вже загубився між солідними будівлями банків і розкі-
шних бутіків. Але час не владний над знаменитими соборами і вузенькими вуличка-
ми, які пам'ятають ще римлян. Тут все ще пахне не золотом і новими купюрами, а кві-
тами і нагрітими на сонці каменням. Серце Цюріха - Старе місто, яке тісно обнімає 
ріку своїми кам'яними мостами і баштами. Цюріхське озеро надає ландшафту міста 
неймовірної чарівності, завдяки якій воно виглядає як золотий скарб, який лежить на 
срібному дзеркалі. 
Екскурсія до 6 годин 
Ночівля в готелі (Цюріх). 

5 
Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Цюріх. Ночівля в готелі (Цюріх). 

6 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Францію. Прибуття в Страсбург – столицю Ельзаса, 
пам'ятку архітектури всесвітньо–історичного значення, батьківщина гімну Франції 
«Марсельєзи», штаб–квартира Ради Європи і Європейського парламенту. Змішавши 
французьку і німецьку культури, Страсбург отримав свій особливий колорит, свою 
ярскраво виражену індивідуальність. Під час пішохідної екскурсії містом відвідують-
ся квартал під назвою "Маленька Франція": порізана мережею каналів, забудований 
середньовічними будинками із гостроверхими дахами, цей квартал здається ожившою 
казкою братів Грімм. Переїзд до Парижу. 
Автобусно-пішохідна екскурсія "Перше побачення з Парижем". Париж стає рідним з 
першого погляду, з першого кроку його витертою бруківкою. Паризькі прогулянки 
заводять у минуле, в пам'ять серця, у потаємні куточки душі. Все, що ми знаємо з роз-
кішних фільмів і книг, - все раптом оживає і наповнює душу щемливим трепетом: 
Тріумфальна арка, Ейфелева вежа, Єлисейські поля, Нотр-Дам де Парі. Місто повсю-
ди розвішує сигнальні прапорці чужих спогадів, мимохідні впізнавання і мерехтіння 
почуттів. 
Поселення в готель. Ночівля (Париж). 

7 

Сніданок. 
Екскурсія "Магія Парижа". Це захоплююча подорож найгарнішими місцями Парижа: 
площа Згоди, церква Сен Мадлен, Гранд Опера, а потім зупинка на острові Сіте - в 
серці Парижа, де розташований знаменитий собор Франції - Нотр Дам. Вільний час. 
Екскурсія до 3 годин 
У вечірній час відвідання Ейфелевої вежі (вхідний квиток оплачується додатково). 

8 

Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення до Парижу 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі (Париж). 

9 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Рекомендуємо на вибір: 
Екскурсія до 6 годин 
Переїзд в Німеччину. Поселення і ночівля в транзитному готелі. 

10 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Відвідування "Баварського Версалю - палацу Херренкімзеє" (вхі-
дний квиток оплачується додатково)  
Переїзд в сторону Австрії. Поселення і ночівля в транзитному готелі. 

11 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Оглядова екскурсія "Відень - столиця Габсбургів" - місто музики і 
великих музикантів, місто чарівне і прекрасне, його справедливо називають серцем Єв-
ропи. Столиця Австо-Угорської імперії, Відень вражає своїми величчю та розкішшю, 
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своєю красою і теплотою. Це неймовірне місто - вузькі середньовічні вулички, широкі 
імперські площі, Кільцевий бульвар, Ратуша, Парламент, Віденська опера і, звичайно, -
собор Святого Стефана - духовний символ історії і долі Австрії. Вільний час. 
Екскурсія до 3 годин 
Переїзд в Угорщину. Поселення і ночівля в готелі. 

12 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова. Пішохідна екскурсія 
"Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. Тут завмирає час. По вузень-
ких вуличках розливається аромат ранкової кави, закликають своїми дзвонами святині 
Костел Успіння, Домініканський собор, Церква Св. Юра, гостинно відкриваються двері 
Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі Ринок несе крізь віки свою історію. 

Вартість туру 670 євро 
 

Варіант 17 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в транзитному готелі на території 
Чехії. Ночівля в готелі. 

2 

Пішохідна екскурсія “Знайомство з Прагою”. В лабіринтах маленьких вуличок можна 
поринути у таємничу атмосферу Старого міста: стародавня Порохова вежа, 
Ставовський (Становий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – 
перший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та 
Астрономічний годинник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину 
симпатичний скелетик дзвонить в свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з 
дванадцяти апостолів. Вільний час.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

3 

Сніданок.    
Екскурсія до 6 годин 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

4 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Переїзд в Німеччину - країну романтичних замків, прекрасних рік, смарагдових 
лісів і засніжених Альп, гарних історій і чарівних казок, надзвичайно смачних 
ковбасок, неперевершеного пива і найрізноманітніших солодощів... 
Імперський Нюрнберг - тут відбудеться переш знайомство з Німеччиною. 
Прогулянка по старовинному місту, відвидини найзнаменитішої ринкової площі 
країни із Фонтаном із сорока фігур, Будинку Дюрера, Палацу Правосуддя, храмів-
близнюків, п'ятикілометрової фортефікаційної стіни і замку Кайзербург. Нюрнберг 
відкриє безліч секретів - тут винайшли кишеньковий годиник і перший глобус, 
звідси рушив перший потяг, це світова столиця іграшок, батьківщина Лоскунчика 
та олов'яних солдатиків. 
Ночівля на території Німеччини. 

5 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Переїзд у герцогство Люксембург. В Зеленому Серці Європи, серед гір, оточене 
кручами, розтошувалося затишне містечко із однойменною назвою. Відвидання 
капели Сен-Кірен, готичної церкви Сен-Мішель, ренесансного Палацу юстиції, 
барокового собору Нотр-Дам і руїн римської вартової вежі.  
Переїзд до Франції. Автобусно-пішохідна екскурсія "Перше побачення з Парижем". 
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Прекрасне місто, готуючись до зустрічі, одягає своє вечірнє вбрання: блиск вогнів, 
романтика, яка витає у повітрі, роблять зустріч більш бажаною. нас очікують: 
витончена Ейфелева вежв, яка переливається вогнями, велична тріумфальна арка, 
Єлисейські поля, Гранд Опера.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Поселення в готель. Ночівля. 

6 

Сніданок.  
Екскурсія "Магія Парижа". Це захоплююча подорож найгарнішими місцями Парижа: 
площа Згоди, церква Сен Мадлен, Гранд Опера, а потім зупинка на острові Сіте - в се-
рці Парижа, де розташований знаменитий собор Франції - Нотр Дам. Вільний час. 
Екскурсія до 3 годин 
У вечірній час відвідання Ейфелевої вежі (вхідний квиток оплачується додатково). 

7 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день. 
Повернення в готель. Ночівля. 

8 

Сніданок.  
Вільний день в Парижі. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в готель. Ночівля. 

9 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Переїзд у винний регіон Франції - Шампань, відомий своїми ігристими винами. На сотні 
кілометрів простягнулась відома у всій Франції "Дорога Шампанського" На цій диво-
дорозі розмістилось тисячі різноманітних винний погрібків та Будинків шампанського, 
які радо відкривають двері усім відвідувачам. Перлина Шампані - місто Реймс, де 
пропонується приємна дегустація справжнього шампанського (вхідний квиток 
оплачується додатково). 

9 

Переїзд до Німеччини, всесвітньо відомого курорту Баден Бадена. В чарівній 
долині ріки Оос, між гірськими масивами Шварцвальд і французькою провінцією 
Ельзас, розташувалась літня столиця Європи - прекрасний Баден-Баден. Це місце 
створене для відпочинку та насолоди життям. Дивовижна природа і цілющі 
термальні води приваблюють сюди відвідвувачів з усіх куточків світу. На протязі 
століть тут побували римські імператори, європейські монархи, відомі поети, 
художники і письменники, які не приховували свого захоплення дивовижними 
властивостями мінеральних вод. 
Відвідання знаменитих терм Каракалла (вхідний квиток оплачується додатково). 
Ночівля в готелі на території Німеччини.   

10 

Сніданок.   
Переїзд в Чехію, оглядова екскурсія старовинним містом Чеський Крумлов. З 
відвіданням середньовічного замку (вхідний квиток оплачується додатково). 
Поселення в готель.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
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11 

Сніданок. 
Переїзд в Польщу.  
Екскурсія "Легенди Кракова". Місто – вражаюче, красиве і загадкове, місто 
художників і музикантів, зі своїми легендами і звичайно ж, милими польськими 
жартами. В ньому потрібно зупинитись хоча б на мить для того, щоб від Барбакана 
пройтись по Флоріанській вулиці до Ринкової площі, послухати сурмача в 
Марянському костелі, знайти і вибрати сувенір на старовинних торгових рядах 
Сукенніци. А також побачити Ягелонський університет, Вавельський собор і 
Вавель – справжній Королівський замок.  
Поселення в транзитний готель. Ночівля в готелі. 

12 

Сніданок 
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію. 

Вартість туру 610 євро 
 

Варіант 18 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в готелі на території Чехії. Ночівля. 

2 

Сніданок.Переїзд  в Прагу. 
Екскурсія “Місто зі сторінок чарівного роману”. Тісно притулившись один до одно-
го пихкаючі димарями будиночки з червоною черепицею, велич готичних соборів, 
тиша і майже повне єднання з історією - відчуття, яке охоплює, коли опиняєшся в 
дворі Старого Королівського замку. Празька Венеція - район Кампа на річечці Чер-
товка: тут всі будинки стоять практично у воді, впираючись одним боком в старе 
колесо млина. І нарешті - Карлів міст, де кам'яні статуї святих трапляються частіше, 
ніж живі люди. Нас не полишатиме відчуття, що ми опинились на сторінках чарів-
ного роману. Вільний час. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля.  

3 

Сніданок.  
Вільний час в Празі. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля.  

4 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в столицю землі Баварії місто Мюнхен. "Німецький 
Рим" - місто з чудовою атмосферою гостинності, по якому хочеться блукати з ранку 
до вечора. Ніде в Німеччині так не оберігають народні традиції, так як тут, і навіть 
національні костюми вдягають не тільки на свята. Мюнхен славиться дивовижною 
історією, архітектурними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими 
ковбасками і найбільшим в світі святом „Октоберфест”. Автобусно-пішохідна 
екскурсія "Мюнхен – Легенда Баварії" - Маріенпалац, Стара і Нова Ратуші, замок 
Німфенбург, Резиденція, Баварська Опера, Пінакотека. Вільний час. Ночівля на 
території Німеччини. 
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5 

Сніданок. 
Переїзд до Швейцарії у неповторне місто Цюріх. Тут життя тече бурхливою рікою і 
вдень і вночі, дивуючи всіх відвідувачів своїм розмаїттям. Гірські вершини і 
прекрасне Цюріхське озеро надають місту дивовижного шарму. Цюрих пишається 
однією з найкрасивіших вулиць в Європі - Банхофштрассе, де розташований 
фінансовий центр міста. Музика і пісні вуличних музикантів допоможуть ближче 
пізнати та покохати такий різний Цюріх.  
Екскурсія до 6 годин 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

6 

Сніданок. 
Екскурсія до 6 годин 
Переїзд у маленьке містечко – Інтерлакен, яке ніби острівок розташувалось 
посередині двох прекрасних озер, оточене засніженими вершинами гір і густими 
хвойними лісами. Тут зібрані всі дари природи: кришталево чисті стумки, бурхливі 
водоспади, сині озера, свіже гірське повітря, незабутні пейзажі. Мендельсон 
сказав:«Хто не бачив ландшафта Інтерлакена, тому невідома Швейцарія. Описати 
це неможливо, оскільки слова тут безсильні». Ночівля. 

7 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Повернення до готелю Ночівля.  

8 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Поїздка до італійської частини Швейцарії, місто Лугано  
Мальовнича місцевість Лугано причаїлась поміж двох гір, скелі яких спускаються 
до вод одного із найбільш заворожуючих озер альпійської панорами - озера Черезіо. 
Лугано називають європейським Ріо-Де-Жанейро – це райський куточок з 
прекрасними парками, з безліччю пальм і квітів, старовинними палацами, 
затишними ресторанами і привітними жителями 
Переїзд до Італії 
Довгоочікуваний Мілан - столиця моди, її законодавець та повелитель, мрія бага-
тьох модниць, місто-бутік, звідки неможливо поїхати без покупки. Мілан поєднує у 
свому образі середньовічні пам'ятки і ультрасучасні квартали. Саме серце Мілану - 
П'яццо Дуомо, де розташований символ міста - Міланський собор, Північний Па-
лац, Тріумфальна арка, Королівський палац. Можна відвідати Гордість Мілану і пе-
рлина світу - "Ла Скала" - найвідоміший оперний театр всіх часів і народів. 
Поселення в готель. Ночівля. 

9 
Сніданок. 
Мілан - тут кожен знайде те, що шукав. Вільний час для прогулянок і покупок.  
Переїзд на транзитну ночівлю в Австрію. Ночівля.  
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10 

Сніданок. 
Відвідини музею “Магічний світ Сваровскі” (вхідний квиток оплачується додатко-
во). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день розквітають «Кришталеві 
світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конструкція – крихкий магіч-
ний світ, створений з фантазії і кришталю. Тут можна знайти найбільший і най-
менший кристали у світі, побачити танець сонця з місяцем і залишити свій власний 
слід на кришталевій доріжці. Після можна придбати вишукані подарунки з кришта-
лю зі сріблом і кришталеві сувеніри на пам'ять 
Переїзд в знамените місто австрійських імператорів і талановитих музикантів, місто 
музики, вальсів, розкішних парків, чудового вина - Відень. Пішохідна оглядова екс-
курсія з можливістю побачити визначні історичні пам'ятки: Парламент, Ратушу, Ві-
денський Дім Опери, Хофбург, прогулятись по "шлюбній каблучці Відня" під віко-
вими деревами Рингу. Місто продовжує жити своїм минулим. Вуличках поважно 
пересуваються карети, запряжені кіньми. Звідусіль лунають мелодії великого Мо-
царта. Вечорами дами в вишуканих вечірніх сукнях під руку з елегантними кавале-
рами поспішають на бал в міську ратушу. Величне і принадне місто зачаровує своїх 
гостей шармом і аристократичною вишуканістю 
Поселення в готель. Ночівля.  

11 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Угорщину 
Відвідини підземного гроту гори Верхедь – печерні купальні в Мішкольц–
Тапольце. Ще римляни давним-давно оцінили переваги купання в термально-
мінеральній воді. Світлові ефекти, таємничість і загадковість принесуть незабутні 
відчуття. Купання в термальних водах і водні атракціони (вхідний квиток 
оплачується додатково).  
Невеликий переїзд в місто Токай. Надзвичайно мальовниче місце, щедро наділене 
сонцем і вологою. Людська працелюбність зробила знаменитим цей регіон 
Угорщини. Тут вирощують виноград і роблять вино, відоме на весь світ. Жителі 
містечка бережуть і передають з покоління в покоління багатовікові традиції і 
секрети виготовлення чудового напою. Завершальний Акорд: дегустація токайських 
вин і "угорський гуляш". Транзитна ночівля на території Угорщини.  

12 

Сніданок.  
Переїзд по території Угорщини. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію. 

Вартість туру 650 євро 
 

Варіант 19 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Разміщення в транзитному готелі на території 
Чехії.  Ночівля в готелі. 

2 

Сніданок. Переїзд в Прагу. 
Екскурсія “Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого Страговського 
монастиря, далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шварценберзький 
палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедральний собор Свя-
того Віта. А згодом - Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ставовський (Стано-
вий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – перший Празький 
університет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та Астрономічний 
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годинник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик 
дзвонить в свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з дванадцяти апостолів. 
А Королівська дорога приведе до Карлова Моста 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

3 

Сніданок.  
Пішохідна екскурсія “Таємниці, які розповіла Прага…”. Все починається зі 
знаменитого Страгівського монастиря. Далі - скарби Лоретті, Градченська площа, 
Шварценбергський палац і зміна варти в Парадних подвір’ях Празького граду – 
резиденції чеських князів і королів. Величний та величезних розмірів кафедральний 
собор Св. Віта, Старий королівський палац, Базиліка Св. Георгія і Злата вуличка: 
чергування різнобарвних будиночків, у яких ніхто не живе, зате в кожному є 
крамничка, яка пропонує сувеніри, трави, мереживо чи книги, Башта Далібарка і 
Старі замкові сходи 
Пізнавально-розважальна програма 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

4 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в столицу землі Баварії місто Мюнхен. Ви-
селення готелю. Шлях лежить у надзвичайний край із мальовничими Альпами, чис-
тими озерами, чудовими луками і містами, схожими на казку. "Німецький Рим" - 
столиця Баварії. В Мюнхен можна закохатись одразу і назавжди, це місто з чудо-
вою атмосферою гостинності, по якому хочеться блукати з ранку до вечора. Ніде в 
Німеччині так не оберігають народні традиції, так як тут, і навіть національні кос-
тюми вдягають не тільки на свята, але і у звичайні дні. Мюнхен славиться дивови-
жною історією, архітектурними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими 
ковбасками і найбільшим в світі святом „Октоберфест”. Автобусно-пішохідна екс-
курсія "Мюнхен – Легенда Баварії…" - Маріенпалац, Стара і Нова Ратуші, можна 
також побачити замок Німфенбург, Резиденцію, Баварську Оперу, Пінакотеку 
Вільний час. Разміщення в готелі. 
Пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

5 
Сніданок  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Мюнхен. Ночівля в готелі. 

6 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд до озера Кімзеє на знаменитий Херренінзель - 
«Чоловічий острів». Історія Людвіга Баварського буде неповною без відвідин пала-
цу Херренкімзеє. Переїзд на невеликому катері і на власні очі можна побачити 
найкоштовніший проект короля. Фасад будівлі – точна копія французького Версаля. 
(переїзд на катері і вхідний квиток в замок оплачуються додатково).Переїзд в 
Зальцбург. Екскурсія “Зальцбург - симфонія звуків і пейзажів". Альпійське серце 
Австрії - Зальцбург – місто, де народився Моцарт, - це собори і церкви, площі и 
палаци, парки і фонтани, концерти і фестивалі. Туристів заманюють середньовічні 
квартали, прикрашені гербами будинки і живописні дворики. А ще тут безліч кафе, 
пивних, ресторанчиків і магазинчиків, які торгують усілякою всячиною — від 
оригінальних сувенірів до знаменитих зальцбурзьких цукерок 
Ночівля в готелі в районі Зальцбурга.

7 
Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Зальцбург. Ночівля в готелі в районі Зальцбурга.
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8 

Сніданок.  
Переїзд в знамените місто автрійських імператорів і талановитих музикантів, міто 
музики, вальсів, розкішних парків, чудового вина – це Відень. Пішохідна оглядова 
екскурсія з можливістю побачити історичні пам'ятки: Парламент, Ратушу, 
Віденський Будинок Опери, Хофбург, прогулятись по "шлюбній каблучці Відня" 
під віковими деревами Рингу... Місто продовжує жити своїм минулим. Вуличках 
поважно пересуваються карети, запряжені кіньми. Звідусіль лунають мелодії 
великого Моцарта. Вечорами дами в вишуканих вечірніх сукнях під руку з 
елегантними кавалерами поспішають на бал в міську ратушу. Величне і принадне 
місто зачаровує своїх гостей шармом і аристократичною вишуканістю. Вільний час. 
Екскурсія до 6 годин 
Поселення в готель. Ночівля в Відні.   

9 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Угорщину 
Відвідини підземного гроту гори Верхедь – печерні купальні в Мішкольц–
Тапольце. Ще римляни давним-давно оцінили переваги купання в термально-
мінеральній воді. Світлові ефекти, таємничість і загадковість принесуть незабутні 
відчуття. Купання в термальних водах і водні атракціони (вхідний квиток 
оплачується додатково).  
Невеликий переїзд в місто Токай. Надзвичайно мальовниче місце, щедро наділене 
сонцем і вологою. Людська працелюбність зробила знаменитим цей регіон 
Угорщини. Тут вирощують виноград і роблять вино, відоме на весь світ. Жителі 
містечка бережуть і передають з покоління в покоління багатовікові традиції і 
секрети виготовлення чудового напою. Завершальний Акорд: дегустація токайських 
вин і "угорський гуляш". Транзитна ночівля на території Угорщини.  

10 

Сніданок.  
Переїзд по території Угорщини. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.

Вартість туру 430 євро 
Варіант 20 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Переїзд зі Львову в Польщу. Транзитна ночівля на території Польщі. 

2 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в місто-казку, місто-мрію – Дрезден. 
Оглядова екскурсія "Серцем Старого міста": Дрезденський оперний театр - один з 
найпрекрасніших у світі, чудовий Цвінгер з його різноманітними колекціями, Рези-
денція саксонської правлячої династії Веттинів -величезний комплекс в стилі рене-
санс, - і це ще далеко не все, адже саме завдяки красі архітектурного ансамбля Теа-
тральної площі Дрезден отримав ім'я "Флоренція-на-Ельбі", вздовж якої простяга-
ється тераса Брюля. Дрезден - це широка Ельба, якою так приємно прокататись на 
старовинному пароплаві, це саксонська кухня з її ситністю та багатством, витонче-
не саксонське вино і такий кумедний саксонський діалект. Відвідини Дрезденської 
галереї (вхідний квиток оплачується додатково) 
Поселення в готель. Вільний час. Ночівля. 

3 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд по території Німеччини. 
Невеличка, але дивовижно гарна країна, чарівні пейзажі якої справляють величезне 
враження і підкорюють назавжди: горбисті зелені рівнини, невеличкі поля, луки і 
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пасовиська, скелі і ліси, барвисті міста, мальовничі села і романтичні замки - все це 
Велике герцогство Люксембург.  
Поселення в готель. Ночівля. 

4 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Унікальне місто-фортеця запрошує на екскурсію "Маленька казка - Люксембург": 
звивисті середньовічні вулички приведуть до скельної капели Сен-Кірен, готично-
му собору Сен-Мішель, розкішній торгівельній вулиці Гранд Рю, герцогському па-
лацу і кафедральному собору Нотр-Дам, в якому зберігається ікона Богоматері - по-
кровительниці міста. А із оглядового майданчика на краю скелі, яку називають "Ба-
лконом Європи", перед Вами відкриється захоплюючий пейзаж: вкриті лісом Ар-
денські гори, пагорби, порізані глибокими ущелинами, скеровані вверх шпилі собо-
рів і квітучі долини, аромат квітів яких витає повсюди. Вільний час. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Люксембург. Переїзд у місто на семи пагорбах, збудоване у формі 
серця, столицю Королівства Бельгії - Брюссель.  
Поселення в готель. Ночівля. 

5 

Сніданок. 
Екскурсія "Історія краси - Брюссель" - це історія, яка творилась століттями. Симфо-
нія тріумфального блиску панує в районі Європарламенту із просторими парками і 
вулицями, на площі біля королівського палацу, в міській Ратуші, а також одні з 
найкрасивіших площ у Європі - Гранд Платс. Вдень площа нагадує театр квіткогово 
ринку, а ввечері - п'єсу гарного кохання і захоплення. Брюсель надає можливість 
познайомитесь з історією минулого та сучасного відомого Палацу Правосуддя, 
який є найграндіознішою спорудою Європи, Національної Базиліки Святого Серця, 
знаменитого Атомиума - блискучої моделі молекули. А головне, можна відчути 
привітний та веселий характер бельгійців, бо ж не даремно одним із символів міста 
є знаменита бронзова скульптура-фонтан "Манекен Піс", одна з легенд розказує про 
те, що цей маленький хлопчик врятував місто від пожежі. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Брюссель. Ночівля. 

6 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в дивовижну і неповторну Голандію, ніби з казки "Ча-
рівник смарагдового міста", яка вабить до себе мрійників з усього світу. Вітряки, 
безкінечні канали, човни, дерев'яні черевики, рибальські капелюхи і квіти - найбі-
льша "маленька" країна. По дорозі екскурсія "Діамантовий Антверпен". Незвичайна 
таємничість присутня у кожному будинку, вуличці, в кожному камінчику центра-
льної площі "Гроте Маркт", в її серці - Старій ратуші, в старовинному замку Стеен 
на набережній річки Шельди, а також в будівлях гільдій, прикрашених вишуканими 
позолоченими фігурками. В цьому місті розміщено ціле сузір'я унікальних музеїв, 
галерей, церков, - охоронців світових шедеврів Пітера Пауля Рубенса. Полотна ве-
ликого художника прикрашають і гордість Бельгії - Кафедральний собор Св. Бого-
матері, який вражає своїми величними пропорціями і архітектурною вишуканістю. 
А ще Атверпен - діамантова столиця світу, де розкіш дорогоцінних каменів виблис-
кує в "Діамантовому кварталі". Атмосфера давності і таємничості не залишає цього 
міста, ніби в очікуванні дива. 
Переїзд в столицю Голандії - Амстердам - коштовний камінь в короні голандських 
королів. Оглядова екскурсія по Амстердаму - "Скарби минулого та теперішнього" - 
старі "вигнуті" будівлі, бруківка, незліченні канали, набережні, які є на 3 метри ни-
жче рівня океану, чудові парки і плаваючі квіткові ринки створюють особливу ат-
мосферу. Світанок, оповитий туманом, місто повільно проступає крізь ранковий 
серпанок, відкриваючи свої скарби: площу Дам і Королівський палац, Музейний 
квартал і Райксмузеум, відомий Будинок Рембрандта, єврейський квартал.  
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Екскурсія до 3 годин 
Поселення в готель. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

7 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день.  
Повернення в Амстердам. Ночівля.  

8 

Сніданок. 
Виселення з готелю. Місцеві жителі кажуть: "Хто не бачив провінції - той не бачив 
Голландії". Відвідання фольклорного села вітряків - Заансе Сханс і рибальського 
селища- Волендам - це дві перлини Північної Голландії. Заансе Сханс перенесе у 
Голландію XVII століття. П'ять старовинних вітрякв прикрашають береги ріки 
Zaan, за допомоги якої місцеві жителі, як і їх предки багато років тому, розпилюють 
дошки, збивають масло, виробляють знамениту заанську гірчицю, а в млині "Кіш-
ка" - роблять фарби. Млини в Нідерландах - це життя.Також можна побачити, як в 
симпатичних зелених сільських будиночках робиться твердий голландський сир. А 
відвідавши фабрику національного взуття, можна дізнатися як майстер всього лише 
за 5 хвилин вправно виріже дерев'яні черевички - кломпи, в яких голландці ходять 
до сьогодні.  
Продовжить знайомство із середньовічною Голландією невеличке рибальське се-
лище - Волендам - чарівне поєднання історії і краси місцевих пейзажів. Селище, 
жителі якої живуть досьогодні в дерев'яних будиночках і ходять в національних ко-
стюмах (можна не лише купити, але і приміряти одяг). Тут буде можливість скуш-
тувати найсвіжішого слабосоленого оселедця і надзвичайно смачного копченого 
вугра, приготованого по старовинним рецептам. 
Переїзд в місто породжене римлянами, усиновлене французами і виховане Прусь-
кими королями - Кельн. Поселення в готель. Все істинно кельнське починається на 
букву "К" - Кельн, Карнавал, Кельш. Пиво "Кельш" - національний напій кельнців, 
який має більш ніж 1000-літню історію, а багаточисельні затишні кельнські "Буди-
нки пива", ніби магніт притягують до себе 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

9 

Сніданок.  
Оглядова екскурсія "Кельн - золото Рейна". Велич, витонченість і ажурність скуро-
ваних у височінь форм - Кельнський собор - найбільший собор Німеччини і один з 
найбільших соборів Європи, шедевр готики, який зберігає велику християнську 
святиню - мощі трьох святих волхвів. А далі: Старе місто, Кельнська Ратуша, єв-
рейський квартал, Дім Фаріни - батьківщина одеколону, музей шоколаду, Кельнсь-
ка набережна 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Кельн. Ночівля. 

10 
Сніданок.  
Виселення з готелю.Виїзд до Польщі. 
Транзитна ночівля на території Польщі. 

11 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд до Вроцлава - легендарну колиску Польщі. Екскурсія 
"Священна квітка Європи" - вважається одним із найзеленіших міст Польщі, яке 
вирізняється прекрасною архітектурою і мальовничими куточками. Старе Місто 
вважається одним з найкрасивіших в Польщі, а площа вроцлавського ринку займає 
друге по величині місце після Краківської. Оглядова екскурсія по місту "ста мос-
тів": Ратуша зі старовинним сонячним годинником, магічний Тумський острів - 
найстаріша частина міста, головною прикрасою якого є костел св. Єлизавети.  
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Вільний час. Переїзд по території Польщі. Транзитна ночівля. 

12 

Сніданок.  
Переїзд по території Польщі. Прибуття до Львова. 
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію. 

Вартість туру 675 євро 
Варіант 21 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 

8:30 - Виїзд зі Львова, а в 14:00 з Чопа - переїзд на північ Угорщини - в Егерський 
виноробний регіон - батьківщину вогняних червоних і ніжних білих вин. Найвідо-
міше з них – «Бича Кров», а найприємніше – «Егерська Дівчина». Дегустація відо-
мих сортів вина в Долині Красунь і смачний гуляш. Переїзд в Будапешт. Поселення 
в готелі і ночівля в готелі. 

2 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Оглядова екскурсія: прекрасна Буда і величний Пешт - це "Перлина Дунаю" - Буда-
пешт. Найкрасивіша площа Європи - площа Героїв, парк Варошлігет і замок в ньому 
- Вайдахуняд. А також Рибальський бастіон, собор Матіяша, де одружуються всі ко-
ролівські сім'ї Європи, пам'ятник Святій Трійці і Королівський Палац. А з цитаделі 
на горі Геллерт відкривається чудова панорама на Пешт, на Дунай і на вишуканий 
неоготичний Парламент.  
Екскурсія до 6 годин. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма. Ночівля в готелі.

3 

Сніданок.  
Виселення в готелю. Переїзд в Хорватію на Адріатичне узбережжя Далмації - одне з 
найкрасивіших місць всієї Адріатики. Неймовірна природа, численні затишні бухти 
і затоки, безкраї хвойні ліси, які підходять до самої межі морського прибою, дуже 
чисті дрібногалькові пляжі - ідеальне місце для відпочинку всієї родини!  
Чудова екскурсія «Романтика Плітвіцьких водоспадів» - одна з найцікавіших екску-
рсій. Хорвати чато називають це місце "восьмим  чудом світу" - 16 озер національ-
ного парку і 92 каскади водоспадів з блакитними, а іноді і смарагдовими відтінками 
води, які за своєю прозорістю неможливо ні з чим порівняти і вважаються одним із 
найунікальніших явищ природи. Це одне з небагатьох місць на планеті, де кожен рік 
народжуються нові водоспади. Кажуть, що одного разу королева молилась про дощ 
і її молитву почули. З неба ринули водні потоки і заповнили близько двадцяти Пли-
твицьких озер. (вхідний квиток оплачується додатково) 
Прибуття в мальовниче маленьке містечко на самому узбережжі Адріатичного моря 
- місто Примоштен. Не дивно, що саме Примоштен був удостоєний європейської 
нагороди "Золотої квітки Європи" і визнаний найдоглянутішим містом континенту. 
Поселення в готель. Вечеря. Ночівля.

4 
Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі.

5 
Сніданок 
Екскурсія на цілий день 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі.
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6 
Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі.

7 

Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії. 
Екскурсія до 6 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі.

8 

Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії. 
Екскурсія до 3 годин 
Прибуття в готель. Вечеря. Ночівля в готелі.

9 
Сніданок.  
Відпочинок на Адріатичному морі Хорватії 
Вечеря. Ночівля в готелі. 

10 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в Угорщину. Поселення в готель. 
Екскурсія до 3 годин 
Ночівля в готелі.

11 

Сніданок. Виселення з готелю.  
Відвідини підземного гроту гори Верхедь – печерні купальні в Мішкольц–Тапольце. 
Ще римляни давним-давно оцінили переваги купання в термально-мінеральній воді. 
Світлові ефекти, таємничість і загадковість принесуть незабутні відчуття. Купання в 
термальних водах і водні атракціони (вхідний квиток оплачується додатково).  
Невеликий переїзд в місто Токай. Надзвичайно мальовниче місце, щедро наділене 
сонцем і вологою. Людська працелюбність зробила знаменитим цей регіон 
Угорщини. Тут вирощують виноград і роблять вино, відоме на весь світ. Жителі 
містечка бережуть і передають з покоління в покоління багатовікові традиції і 
секрети виготовлення чудового напою. Транзитна ночівля на території Угорщини. 

12 

Сніданок.  
Переїзд по території Угорщини. Прибуття до Львова. Пішохідна екскурсія "Тільки у 
Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. Тут завмирає час. По вузеньких 
вуличках розливається аромат ранкової кави, закликають своїми дзвонами святині 
Костел Успіння, Домініканський собор, Церква Св. Юра, гостинно відкриваються 
двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі Ринок несе крізь віки свою історію.

Вартість 660 євро 
 

Варіант 22 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Відправлення із залізничного вокзалу. Перетин кордонів. 
Ночівля на території Чехії. 

2 

Сніданок. Переїзд в Прагу.  
Екскурсія “Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого Страговського монас-
тиря, далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шварценберзький палац і зміна 
варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедральний собор Святого Віта. А згодом -
Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ставовський (Становий) театр, який пам’ятає ще 
Великого Моцарта; Каролінум – перший Празький університет, костел Діви Марії Тином

2 

Староміська площа та Астрономічний годинник з небесною механікою на ратуші, де 
кожну годину симпатичний скелетик дзвонить в свій дзвіночок та у віконці 
з’являється процесія з дванадцяти апостолів.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 
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3 

Сніданок. Переїзд в Зальцбург.  
Екскурсія "Зальцбург - симфонія звуків і пейзажів". Нас запрошує Північна Флорен-
ція, Золоте місто Високого Бароко, місто, де народився Моцарт. Альпійське серце 
Австрії – "Зальцбург" - це собори і церкви, площі і палаци, парки і фонтани, концер-
ти і фестивалі. Тут приваблюють середньовічні квартали, прикрашені гербами буди-
нки і мальовничі дворики. А ще тут багато затишних кав'ярень, пивних, ресторанчи-
ків і крамничок, де торгують всякою всячиною – від оригінальних сувенірів до відо-
мих зальцбурзьких цукерок. Переїзд в район Інсбрука.  
Транзитна ночівля на території Австрії. 

4 

Сніданок. Переїзд в Італію. 
Знайомство з Італією. Країна така непередбачувана, емоційна, музична, експерсивна, 
весела і легка: це країна Мікеладжело, Рафаеля і Боттічеллі. Тут винайшли піццу, 
гондоли і червоний "Феррарі", оперу, морозиво і торбинки "Prada". 
Екскурсія "Верона - столиця закоханих". Це надзвичайно благородне місто приховує за 
своїми витонченими фасадами багатовікову історію і свої таємниці. У Вероні є Арена -
третій за величиною амфітеатр у світі, над рікою Адідже височить величезний Кастель 
Сан П'єтро, давні храми прикрашають вулиці міста, а десь на затінених вуличках 
принишкли будинки закоханих - Ромео і Джульєтти. У Верону приїжджають справжні 
романтики і блукають вуличками, сподіваючись зустріти таке ж кохання, як в героїв 
Шекспіра 
Вільний час. Поселення в готель. Ночівля. 

5 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Вільний час для прогулянок і покупок. Повернення у Верону. Ночівля. 

6 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Повернення у Верону. Ночівля. 

7 

Сніданок. Переїзд на територію Австрії.  
Відвідини музею "Магічний світ Сваровські" (вхідний квиток оплачується додатко-
во). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день розквітають «Кришталеві 
світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конструкція, система із 13 гро-
тів і каналів – крихкий магічний світ, створений з фантазії і кришталю. Тут можна 
знайти найбільший і найменший кристали у світі, стіну, зроблену з 12 тонн виблис-
куючих кришталевих дорогоцінних камінців, побачити танець сонця з місяцем. Піс-
ля огляду в торговому центрі можна придбати вишукані подарунки з кришталю зі 
сріблом і кришталеві сувеніри на пам'ять.  
Переїзд у Серце Південної Чехії - Чеський Крумлов. Опинившись на вуличках цього 
затишного містечка з черепичними дахами можна перенестись на декілька століть 
назад. Тут нічого не змінилось з доби середньовіччя Поселення в готель.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

8 

Сніданок. Переїзд у Краків 
Екскурсія по Кракову. Місто – вражаюче, красиве і загадкове. Місто художників і му-
зикантів, зі своїми легендами і звичайно, милими польськими жартами. В ньому потрі-
бно зупинитись хоча б на мить для того, щоб від Барбакана пройтись по Флоріанській 
вулиці до Ринкової площі, послухати сурмача в Маряцькому костелі, побачити Ягелон-
ський університет, Вавельський собор і Вавель – справжній Королівський замок. 

8 

Відвідини Парка Водного (вхідний квиток оплачується додатково) – одного з най-
більших в Польщі аквапарків. Басейни з озонованою водою, гідромасажні ванни, 
гвинтові гірки, джакузі, сауна, солярій, фітнес-клуб. Поселення в готель на території 
Польщі. Ночівля.  
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9 

Переїзд до Львова. 
Екскурсія “Тільки у Львові” - прогулянка по середньовічному Львову. Тут завмирає 
час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, закликають своїми 
дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква Св. Юра, гостинно 
відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі Ринок несе крізь ві-
ки свою історію. 

Вартість туру 440 євро 
 

Варіант 23 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в транзитному готелі в Чехії. 
Ночівля. 

2 

Сніданок. Переїзд в Прагу.  
Екскурсія “Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого Страговського 
монастиря, далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шварценберзький 
палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедральний собор Свя-
того Віта. А згодом - Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ставовський (Стано-
вий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – перший Празький 
університет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та Астрономічний 
годинник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик 
дзвонить в свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з дванадцяти апостолів. 
А Королівська дорога приведе до Карлова Моста 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля.   

3 

Сніданок. Виселення готелю.  
Переїзд в столицю землі Баварії місто Мюнхен. "Німецький Рим" - місто з чудовою 
атмосферою гостинності, по якому хочеться блукати з ранку до вечора. Ніде в 
Німеччині так не оберігають народні традиції, так як тут, і навіть національні 
костюми вдягають не тільки на свята. Мюнхен славиться дивовижною історією, 
архітектурними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими ковбасками і 
найбільшим в світі святом „Октоберфест”.  
Автобусно-пішохідна екскурсія "Мюнхен – Легенда Баварії" - Маріенпалац, Стара і 
Нова Ратуші, замок Німфенбург, Резиденція, Баварська Опера, Пінакотека. 
Вільний час. Переїзд на транзитну ночівлю в Австрію. Ночівля. 

4 

Сніданок.  
Переїзд в Італію. Знайомство з Італією. Країна така непередбачувана, емоційна, 
музична, експерсивна, весела і легка: це країна Мікеладжело, Рафаеля і Боттічеллі. Тут 
винайшли піццу, гондоли і червоний "Феррарі", оперу, морозиво і торбинки "Prada". 
Екскурсія "Верона - столиця закоханих". Це надзвичайно благородне місто 
приховує за своїми витонченими фасадами багатовікову історію і свої таємниці. У 
Вероні є Арена - третій за величиною амфітеатр у світі, над рікою Адідже височить 
величезний Кастель Сан П'єтро, давні храми прикрашають вулиці міста, а десь на 
затінених вуличках принишкли будинки закоханих - Ромео і Джульєтти. У Верону 
приїжджають справжні романтики і блукають вуличками, сподіваючись зустріти 
таке ж кохання, як в героїв Шекспіра. 
Переїзд в Рим. Розміщення в готелі. Ночівля. 

5 

Сніданок.  
Екскурсія " Всі дороги ведуть в Рим". Рим - столиця світу, яка дихає вічністю. Тут 
кожен камінчик - історія. Імперії розквітали і переживали занепад, старі боги змі-
нювались новими, - і тільки Рим залишався Римом. Колізей, пантеон, Римський фо-
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ррум, замок Святого Ангела, фонтан Треві, арка Констянтина, Капітолій, площа 
Навона і площа Іспанії - від величі та краси перехоплює подих. Все минуле Італії 
переплелось у цьому місті, від часів становлення Римської Імперії до наших днів. 
Мудреці кажуть, що неможливо зрозуміти Італію, не відвідавши її серця - Риму.  
Пересування Римом на громадському транспорті.  
Екскурсія на 3 години. 
Вільний час. Ночівля. 

6 

Сніданок.  
Переїзд у Флоренцію. Оглядова екскурсія "Квітуче місто" - Прекрасна Флоренція. 
Тут жили і творили генії: Мікельанджело, Челліні, Джотто. В цьому місті можна 
побачити шедеври великих майстрів: Площу Сіньорії, головний флорентійський 
собор Санта Марія - дель - Фьорі, дзвінницю Джотто, Баптистерій із прекрасними 
фресками і золотою "Брамою раю", старий міст Понте Веккьо із багаточисельними 
золотими крамничками. А десь далеко лунають ніжні звуки органу і співи вуличних 
музикантів, просто на вулиці місцеві художники малюють свої картини, у рестора-
нчиках веселі господарі пригощають гостей тосканським вином, а на гамірних рин-
ках очі розбігаються від великої кількості сувенірів. Ночівля на території Італії. 

7 

Сніданок.  
Висилення з готелю. Переїзд до Венеції. "Заручена з морем", - так кажуть про Венецію - 
найбільш витончене і таємниче місто Італії. Це місто - прекрасна казка, яка застигла в 
камені. Багато століть майстри і художники прославляли його і прикрашали своїми 
творами. Тут прекрасно поєднуються розкішні палаци і скромні вузенькі вулички, 
мовчазні канали та гомінкі ринки. Затишні кафе запрошують нас на ароматну каву, а на 
площі Сан Марко просто на долоню сідають голуби. Туристи можуть відчути ритм 
міста, приміряти карнавальну маску, помилуватися Гранд Каналом, відвідати 
надзвичайно багатий музей Палацу Дожів і Базиліку Св. Марка. І головне, здійснити 
прогулянку на катері каналами міста (квиток на катер оплачується додатково). 
Вільний час. Переїзд на транзитну ночівлю на теритирію Австрії. Ночівля.  

8 

Сніданок.  
Відвідини музею "Магічний світ Сваровські" (вхідний квиток оплачується 
додатково). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день розквітають 
«Кришталеві світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конструкція, 
система із 13 гротів і каналів – крихкий магічний світ, створений з фантазії і 
кришталю. Тут можна знайти найбільший і найменший кристали у світі, стіну, 
зроблену з 12 тонн виблискуючих кришталевих дорогоцінних камінців. Після 
огляду в торговому центрі можна придбати вишукані подарунки з кришталю зі 
сріблом і кришталеві сувеніри на пам'ять.  
Переїзд у Серце Південної Чехії - Чеський Крумлов. Опинившись на вуличках 
цього затишного містечка з черепичними дахами можна перенестись на декілька 
століть назад. Тут нічого не змінилось з доби середньовіччя. Поселення в готель.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

9 

Сніданок.  
Екскурсія на північний схід Чехії в природний заповідник Моравський Крас 
(вхідний квиток оплачується додатково). Тут, в надрах древньої моравської землі 
ховається цілий світ підземних палаців і галерей, прикрашених чудернацькими 
візерунками сталактитів і сталагмітів. Ось воно - царство вічної ночі, де час завмер 
на тисячоліття. Переїзд на територію Польщі. Ночівля.   
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10 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.   

Вартість туру 540 євро 
 

Варіант 24 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в готелі на території Чехії. Ночівля. 

2 

Сніданок. 
Переїзд в Прагу. Екскурсія “Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого 
Страговського монастиря, далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шва-
рценберзький палац і зміна варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедраль-
ний собор Святого Віта. А згодом - Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ста-
вовський (Становий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – пер-
ший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та 
Астрономічний годинник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину сим-
патичний скелетик дзвонить в свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з 
дванадцяти апостолів.  
Вечірня екскурсійно-розважальна програма до 3 годин 
Ночівля. 

3 

Сніданок.  
Виселення із готелю. Переїзд в столицю землі Баварії місто Мюнхен. "Німецький 
Рим" - місто з чудовою атмосферою гостинності, по якому хочеться блукати з ранку 
до вечора. Ніде в Німеччині так не оберігають народні традиції, так як тут, і навіть 
національні костюми вдягають не тільки на свята. Мюнхен славиться дивовижною 
історією, архітектурними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими 
ковбасками і найбільшим в світі святом „Октоберфест”. Автобусно-пішохідна 
екскурсія "Мюнхен – Легенда Баварії" - Маріенпалац, Стара і Нова Ратуші, замок 
Німфенбург, Резиденція, Баварська Опера, Пінакотека. Вільний час. Ночівля на 
території Німеччини. 

4 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд до Швейцарії у неповторне місто Цюріх. Тут життя 
тече бурхливою рікою і вдень і вночі, дивуючи всіх відвідувачів своїм розмаїттям. 
Гірські вершини і прекрасне Цюріхське озеро надають місту дивовижного шарму. 
Цюрих пишається однією з найкрасивіших вулиць в Європі - Банхофштрассе, де 
розташований фінансовий центр міста.  
Екскурсія до 6 годин 
Переїзд на берег Фірвальдштадського озера в місто Люцерн. Поселення в готель. 
Ночлег. 

5 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день 
Повернення до готелю. Ночівля. 
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6 

Сніданок. 
Виселення із готелю. Автобусна екскурсія "Головне - не квапитись!" - це знайомство зі 
столицею Швейцарії – Берном.  
Прекрасні парки, чудовий Бернський собор, Вартова башта з астрономічним 
годинником, де в кінці кожної години можна побачити маленьку виставу, ведмежа яма, в 
якій з давніх давен живуть ведмеді - почесні жителі міста, символом якого вони і є, - 
примушують полюбити затишний Берн, а чудовий шоколад «Таблерон» підсолодить 
перебування тут.  
Переїзд до князівства Ліхтенштейн. Князівство Ліхтенштейн називають карликовою 
державою. Карликове, іграшкове, мініатюрне - це все про Ліхтенштейн. 160 квадратних 
кілометрів - це вся площа Князівства. Здавалось би, небагато. Проте, на цій території 
прекрасно розміщуються: 33 тисячі жителів, великий гірськолижний курорт, 
виноградники, численні фінансові установи, урядові будівля і взагалі все, що необхідне 
державі. Столиця - Вадуц - і більшість інших містечок розташовані в долині Рейну біля 
самої Швейцарії, відмежована від Австрії горами. На горі над самою столицею - замок, а 
в замку вже тисячу років сидить князь і дивиться на свій народ. Переїзд до Австрії. 
Ночівля в транзитному готелі. 

7 

Сніданок. 
Відвідини музею “Магічний світ Сваровскі” (вхідний квиток оплачується додатко-
во). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день розквітають «Кришталеві 
світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конструкція – крихкий магіч-
ний світ, створений з фантазії і кришталю. Тут можна знайти найбільший і най-
менший кристали у світі, побачити танець сонця з місяцем і залишити свій власний 
слід на кришталевій доріжці.  
Переїзд в знамените місто австрійських імператорів і талановитих музикантів, місто 
музики, вальсів, розкішних парків, чудового вина - Відень.  
Поселення в готель. Ночівля.  

8 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Пішохідна оглядова екскурсія з можливістю побачити визначні історичні пам'ятки: 
Парламент, Ратушу, Віденський Дім Опери, Хофбург, прогулятись по "шлюбній 
каблучці Відня" під віковими деревами Рингу. Місто продовжує жити своїм мину-
лим. Вуличках поважно пересуваються карети, запряжені кіньми. Звідусіль луна-
ють мелодії великого Моцарта. Вечорами дами в вишуканих вечірніх сукнях під 
руку з елегантними кавалерами поспішають на бал в міську ратушу. Величне і при-
надне місто зачаровує своїх гостей шармом і аристократичною вишуканістю. Виїзд 
на Україну. 

9 

Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.   

Вартість туру 590 євро 
 

Варіант 25 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 

Виїзд зі Львова. Відправлення із залізничного вокзалу. Перетин кордонів. Прибут-
тя до Варшави. Коротка оглядова екскурсія. Відвідини Старого міста, що було 
майже повністю зруйноване під час Другої Світової війни і відновлене так ретель-
но, що, це єдина в світі реконструкція, яка занесена в світовий список культурної 
спадщини ЮНЕСКО. 
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Переїзд до Німеччини. Транзитна ночівля в готелі біля польсько-німецького кор-
дону. 

2 

Сніданок. 
Прибуття до Берліну. Коротка оглядова екскурсія – Бранденбургська брама, Рейхс-
таг, Алесандр плац, острів музеїв і Унтер-ден-Лінден. Транзит по території Німеч-
чини, Бельгії, Франції.  
Ночівля у транзитному готелі у Франції 

3 
Сніданок.  
Переїзд до Калє, де відбувається паромна переправа у Дувр (Англя). Прибуття у 
Лондон. Розміщення в готелі. Вільний час. Ночівля 

4 

Сніданок. 
Автобусно-пішохідна екскурсія по Лондону із зовнішнім оглядом Букінгемського 
палацу, Парламенту і відвіданням відомих лондонських парків, урядового Вайтхо-
ллу, Трафальгарської площі, собора св. Павла, Вестмінстерського абатства, фортеці 
Тауер, района Сіті. 
Вільний час. Ночівля 

5 

Сніданок. 
Від’їзд до Кембріджу, екскурсія містом з оглядом найвідоміших коледжей – Коро-
лівського, Трініті, Сент-Джонс, церкви Грейт-Сен-Мері, романтичних мостів через 
річку Кем. 
Переїзд у Йорк. Вечірня екскурсія з огрядом Кафедрального собору, залишків фор-
теці, старинного кварталу Шемблз. 
Розміщення у готелі на околиці міста. Ночівля. 

6 

Сніданок. Вільний час в Йорку для відвідання кафедрального собору и музеїв: залі-
зничного (найбільший в світі – безкоштовно) та вікінгів (вхідний квиток оплачу-
ється окремо). Переїзд та коротке відвідання найбільш яскравого соборного міста 
Британії - Дарема, для огляду храму та норманнського замку. Переїзд і ночівля в 
районі Едінбурга Эдинбурга. 

7 

Сніданок.  
Екскурсія по Едінбургу з оглядом центральної вулиці Нового міста – Принсіз стріт, 
Келтон-Хілл з чудовими пам’ятками XIX сторіччя, палацу Холіруд – літньої рези-
денції англійської королеви, головної вулиці Старого міста – Королевської мілі, 
собора св. Жиля, Едінбургського замку, що є символом міста. Відвідання Худож-
ньої галереї (вхідний квиток оплачується окремо) або музею шотландського віскі 
(вхідний квиток оплачується додатково). 
 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Повернення до готелю. Ночівля 

8 

Сніданок. 
Переїзд в Глазго. Автобусно-пішохідна екскурсія – кафедральний собор, парк Глазго 
Грін, площадь Джорджа. Відвідання музею сучасного мистецтва (безкоштовно). 
Екскурсія на 3 години 
Паромна переправа в Північну Ірландію. Прибуття до порту Белфаста пізно ввече-
рі. Розміщення в готелі. Ночівля 

9 

Сніданок. 
Екскурсія Белфастом. Огляд башти Альберта, площаді Донегал, ратуші, опери, со-
бору св. Ганни. 
Екскурсія на 3 години 
Нічна переправа в Ліверпуль (квиток оплачується додатково). 

 
 
 

Сніданок. 
Екскурсія Ліверпулем. Огляд англіканського (найбільшого в світі) і католічного 
соборів, доків Альберта, канадського бульвару, Мет’ю стріт (вулиця Бітлз). Відві-
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10 дання музею Мерсісайд (безкоштовно) 
Розміщення в готелі. Ночівля 

11 

Сніданок. 
Переїзд до Бермінгему для огляду основних пам’яток – собора св. Пилипа, ратуші 
в стилі класицизму, площаді Вікторії. 
Переїзд до Лондону. Розміщення в готелі. Ночівля 

12 
Сніданок. 
Екскурсія до 6 годин. 
Повернення до готелю. Ночівля 

13 
Сніданок. 
Повернення паромом на континент. Транзит територією Франції, Бельгії, Німеччини. 
Розміщення в готелі біля німецько-польського кордону. Ночівля. 

14 

Сніданок 
Переїзд у Краків. Екскурсія по Кракову. Місто – вражаюче, красиве і загадкове. Місто 
художників і музикантів, зі своїми легендами і звичайно, милими польськими жартами. 
В ньому потрібно зупинитись хоча б на мить для того, щоб від Барбакана пройтись по 
Флоріанській вулиці до Ринкової площі, послухати сурмача в Маряцькому костелі, за-
йти і вибрати сувенір на старовинних торгових рядах Сукенніци, побачити Ягелонський 
університет, Вавельський собор і Вавель – справжній Королівський замок. Відвідини 
Парка Водного (вхідний квиток оплачується додатково) – одного з найбільших в 
Польщі аквапарків. Басейни з озонованою водою, гідромасажні ванни, гвинтові гірки, 
джакузі, сауна, солярій, фітнес-клуб.  
Поселення в готель на території Польщі. Ночівля. 

15 

Переїзд до Львова. 
Екскурсія “Тільки у Львові” - прогулянка по середньовічному Львову. Тут завми-
рає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, закликають 
своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква Св. Юра, 
гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі Ринок 
несе крізь віки свою історію. 

Вартість туру 870 євро 
 

Варіант 26 

Д
ен ь Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в готелі. Ночівля в готелі. 

2 

Сніданок.  
Знайомство з Чехією починається зі старовинної столиці Моравії - міста Оломоуц. 
Це прекрасне чеське містечко храмів і монастирів, воно не схоже на інші чеські мі-
ста і тому дуже цікаве. Тут особливі люди, особливі характери, манера одягатись; 
та й діалект інший – моравський. Оломоуц називають Ганацьким Римом. Велична 
Ратуша, Архієпископський палац, Домініканський костел, Три фонтани: Геркулеса, 
Цезаря і Аріона – все це створює неповторну атмосферу старовинної краси. 
Вільний час. Переїзд в Прагу. Поселення в готель. 
Вечірня екскурсія “Незнайомі зірки над Прагою”. В лабіринтах маленьких вулчок 
можна зануритися в таємничу атмосферу Старого міста: стародавня Порохова вежа, 
Ставовський (Становий) театр, який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – 
перший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа 
та Астрономічний годинник з небесною механікою на ратуші, де кожну годину 
симпатичний скелетик дзвонить у свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з 
дванадцяти апостолів. Далі - єврейський квартал Йозефів, Клементінум, Карлова 
вулиця і звичайно ж, Карлів міст. Вільний час. Ночівля в готелі. 
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3 

Сніданок 
Пішохідна екскурсія “Таємниці, які розповіла Прага…”. Все починається зі знаменитого 
Страгівського монастиря. Далі - скарби Лоретті, Градченська площа, Шварценбергський 
палац і зміна варти в Парадних подвір’ях Празького граду – резиденції чеських князів і 
королів. Величний та величезних розмірів кафедральний собор Св. Віта, Старий 
королівський палац, Базиліка Св. Георгія і Злата вуличка, Башта Далібарка  
Пізнавально-розважальна програма 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

4 
Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Прагу. Ночівля в готелі  

5 

Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Ввечері відвідання шоу “Співаючих фонтанів” (вхідний квиток оплачується 
додатково). Під класичну сонату чи сучасну мелодію прозорі водяні струмені 
підносяться в повітря і розсипаються, стоворюючи надзвичайно чудесну гру світла і 
звуку, яка полонить і заворожує. 
Ночівля в готелі 

6 

Сніданок. Виселення з готелю.  
Переїзд у Південну Чехію. Романтичний край з безкрайніми лісами та озерами, 
малесенькими містечками, старовинними замками і добрими людьми. Тут затишно, 
спокійно і дуже гарно. Край славний багатою історією і добрим вином. Обов’язково 
слід відвідати один із середньовічних замків і відчути себе справжнім дворянином. 
Відвідини замку Глубока над Влтавой (вхідний квиток оплачується додатково). 
Далі шлях лежить в серце Південної Чехії - Чеський Крумлов. Опинившись на 
вуличках цього містечка з черепичними дахами, можна перенестись на декілька 
століть назад, тут нічого не змінилось з доби середньовіччя. Екскурсія по місту і 
вільний час для прогулянок 
Вечірня екскурсійно-розважальна прогорама до 3 годин 
Ночівля в готелі. 

7 

Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в Крумлов.  
Ночівля в готелі. 

8 

Сніданок. 
Виселення з готелю. Виїзд в Польщу  
Екскурсія по Кракову. Місто – вражаюче, красиве і загадкове, місто художників і 
музикантів, зі своїми легендами і звичайно ж, милими польськими жартами. В 
ньому потрібно зупинитись хоча б на мить для того, щоб від Барбакана пройтись по 
Флоріанській вулиці до Ринкової площі, послухати сурмача в Марянському костелі, 
знайти і вибрати сувенір на старовинних торгових рядах Сукенніци, побачити 
Ягелонський університет, Вавельський собор і Вавель – справжній Королівський замок.  
Поселення в транзитний готель. Ночівля в готелі. 

9 

Сніданок 
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію. 

Вартість туру 330 євро 
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Варіант 27 
Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Виїзд зі Львова. Перетин кордонів. Розміщення в транзитному готелі на території 
Чехії. Ночівля в готелі. 

2 

Сніданок. 
Переїзд в Прагу.  
“Знайомство з Прагою”. Все починається зі знаменитого Страговського монастиря, 
далі зовнішній огряд Лоретті, Градчанська площа, Шварценберзький палац і зміна 
варти в Парадному дворі Празького граду. Кафедральний собор Святого Віта. А 
згодом - Старе місто: стародавня Порохова вежа, Ставовський (Становий) театр, 
який пам’ятає ще Великого Моцарта; Каролінум – перший Празький університет, 
костел Діви Марії перед Тином. Староміська площа та Астрономічний годинник з 
небесною механікою на ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик дзвонить в 
свій дзвіночок та у віконці з’являється процесія з дванадцяти апостолів. А Королів-
ська дорога приведе до Карлова Моста 
Розміщення в готелі. 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі 

3 

Сніданок.  
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Прагу.  
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля. 

4 

Сніданок.  
Виселення готелю. Шлях лежить у надзвичайний край із мальовничими Альпами, 
чистими озерами, чудовими луками і містами, схожими на казку. "Німецький Рим" 
- столиця Баварії. В Мюнхен можна закохатись одразу і назавжди, це місто з чудо-
вою атмосферою гостинності, по якому хочеться блукати з ранку до вечора. Ніде в 
Німеччині так не оберігають народні традиції, так як тут, і навіть національні кос-
тюми вдягають не тільки на свята, але і у звичайні дні. Мюнхен славиться дивови-
жною історією, архітектурними скарбами, всевітньо відомим пивом, смаженими 
ковбасками і найбільшим в світі святом „Октоберфест”. Автобусно-пішохідна екс-
курсія "Мюнхен – Легенда Баварії…" - Маріенпалац, Стара і Нова Ратуші, можна 
також побачити замок Німфенбург, Резиденцію, Баварську Оперу, Пінакотеку 
Вільний час.  
Переїзд на транзитну ночівлю в Австрію. Ночівля. 

5 

Сніданок.  
Переїзд в Італію. Знайомство з Італією. Країна така непередбачувана, емоційна, 
музична, експерсивна, весела і легка: це країна Мікеладжело, Рафаеля і Боттічеллі. 
Тут винайшли піццу, гондоли і червоний "Феррарі", оперу, морозиво і торбинки 
"Prada". 
Екскурсія "Верона - столиця закоханих". Це надзвичайно благородне місто 
приховує за своїми витонченими фасадами багатовікову історію і свої таємниці. У 
Вероні є Арена - третій за величиною амфітеатр у світі, над рікою Адідже височить 
величезний Кастель Сан П'єтро, давні храми прикрашають вулиці міста, а десь на 
затінених вуличках принишкли будинки закоханих - Ромео і Джульєтти. У Верону 
приїжджають справжні романтики і блукають вуличками, сподіваючись зустріти 
таке ж кохання, як в героїв Шекспіра 
Переїзд до Флоренції. Розміщення в готелі. Ночівля. 
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6 

Сніданок.  
Оглядова екскурсія "Квітуче місто" - Прекрасна Флоренція. Тут жили і творили ге-
нії: Мікельанджело, Челліні, Джотто. В цьому місті можна побачити шедеври вели-
ких майстрів: Площу Сіньорії, головний флорентійський собор Санта Марія - дель - 
Фьорі, дзвінницю Джотто, Баптистерій із прекрасними фресками і золотою "Бра-
мою раю", старий міст Понте Веккьо із багаточисельними золотими крамничками. 

6 

А десь далеко лунають ніжні звуки органу і співи вуличних музикантів, просто на 
вулиці місцеві художники малюють свої картини, у ресторанчиках веселі господарі 
пригощають гостей тосканським вином. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення у Флоренцію. Ночівля. 

7 

Сніданок.  
Екскурсія " Всі дороги ведуть в Рим". Рим - столиця світу, яка дихає вічністю. Тут 
кожен камінчик - історія. Імперії розквітали і переживали занепад, старі боги змі-
нювались новими, - і тільки Рим залишався Римом. Колізей, пантеон, Римський фо-
ррум, замок Святого Ангела, фонтан Треві, арка Констянтина, Капітолій, площа 
Навона і площа Іспанії - від величі та краси перехоплює подих. Все минуле Італії 
переплелось у цьому місті, від часів становлення Римської Імперії до наших днів. 
Мудреці кажуть, що неможливо зрозуміти Італію, не відвідавши її серця - Риму.  
Пересування Римом на громадському транспорті. Поселення в готель. Ночівля. 

8 

Сніданок 
Екскурсія до 3 годин 
Переїзд до Ріміні - це один із найвідоміших курортів Адріатичного узбережжя. 
Приємний свіжий бриз, ласкаве море, прогулянка вздовж набережної, затишні риб-
ні ресторанчики, безліч сувенірних крамничок і гарна музика допоможуть приємно 
провести час. 
Розміщення в готелі. Ночівля 

9 

Сніданок.  
Екскурсія до 3 годин 
Невеликий переїзд – і можна побачити найгарніші місця Італії. Для цього знадо-
биться зовсім небагато часу, адже все найцікавіше зібране у "Парку Мініатюр". Тут 
представлено понад 270 італійських і європейських пам'яток мистецтва, які оточені 
малесенькими деревами та квітами. Тут можна покататись на потязі підвісною до-
рогою, поплавати в човні по Гранд каналу Венеції, побувати на Площу Чудес в Пізі, 
помилуватися красою вулкану Етна на Сицилії.  
Переїзд в міто Падуя. Ночівля. 

10 
Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Повернення в готель. Ночівля. 

11 

Сніданок.  
Переїзд на територію Австрії. Відвідини музею "Магічний світ Сваровські" (вхідний 
квиток оплачується додатково). В містечку Ваттенс, в підземній печері, кожен день 
розквітають «Кришталеві світи Сваровські». Це надзвичайно складна підземна конс-
трукція, система із 13 гротів і каналів – крихкий магічний світ, створений з фантазії і 
кришталю. Тут можна знайти найбільший і найменший кристали у світі, стіну, зробле-
ну з 12 тонн виблискуючих кришталевих дорогоцінних камінців, побачити танець сон-
ця з місяцем і залишити свій власний слід на кришталевій доріжці.  
Переїзд у Карлові Вари. Поселення в готель. Ночівля. 
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12 

Сніданок.  
Розташоване у живописній долині, оточене Крушними і Доуповськими горами, міс-
течко віддавна приваблювало відпочиваючих цілющою водою і надзвичайною при-
родою. Екскурсія "Місто живої води - Карлові Вари". Це царство мінеральних дже-
рел, лікеру Бехеровки, скла та порцеляни. Місто із чарівною архітектурою, спокій-
ним дзюрчаням води, солодким запахом вафель і романтичною музикою курортних 
оркестрів. Вільний час для відпочинку, купання в термальних басейнах і покупок 
подарунків рідним та близьким. 
Екскурсія до 3 годин 
Повернення в Карлові Вари. Ночівля. 

13 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд у древню столицю Саксонії – Дрезден. Протягом семи 
століть місто було резиденцією герцогів і королів. Дрезден відомий своїми архітек-
турними ансамблями, скарбами музеїв, колекціями живопису і прекрасною панора-
мою берегів Ельби. Тут було винайдено першу європейську порцеляну і першу ори-
гінальну систему європейських гімназій. Екскурсія по Старому місту – Театральна 
площа з Дрезденською оперою в центрі. Величні будівлі Цвінгера, Резиденція пра-
влячої династії Веттинів, «Балкон Європи» - тераса Брюля. Вільний час. Можна ві-
двідати Музей коштовностей, Музей порцеляни або Збройну палату (вхідний кви-
ток оплачується додатково).  
Переїзд на транзитну ночівлю в Польшу. Ночівля.  

14 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.  

 
Вартість туру 690 євро 
 

Варіант 28 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 

виїзд зі Львова, а в 15:00 з Чопа – переїзд на Батьківщину відомого вина – «Короля 
вин – вина королів!» – місто Токай. Для всіх – дегустація токайських вин і «угорсь-
кий гуляш»  
Переїзд в Будапешт. Ночівля в готелі. 

2 

Субота  Сніданок. Оглядова екскурсія: прекрасна Буда і величний Пешт - це "Пер-
лина Дунаю" - Будапешт. Найкрасивіша площа Європи - площа Героїв, парк Варо-
шлігет і замок в ньому - Вайдахуняд. А також Рибальський бастіон, собор Матіяша, 
де одружуються всі королівські сім'ї Європи, пам'ятник Святій Трійці і Королівсь-
кий Палац. А з цитаделі на горі Геллерт відкривається чудова панорама на Пешт, на 
Дунай і на вишуканий неоготичний Парламент. Поселення в готель. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення до Будапешту. Вільний час на площі Героїв. Є можливість відвідати на 
вибір: термальні купальні Сечені (вхідний квиток оплачується додатково); один з 
найстаріших зоопарків Європи (вхідний квиток оплачується додатково); парк роз-
ваг (вхідний квиток оплачується додатково) - 50 видів атракціонів, серед яких "За-
лізна дорого дракона", Печера Страху, Дзеркальний лабіринт, Колесо огляду і най-
довші в Європі «Американські гірки» з дерев’яним каркасом.  
Вечірня познавально-розважальна програма 
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Ночівля в готелі. 

3 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в чудове місто австрійських імператорів і 
талановитих музикантів, місто музики, вальсу, розкішних парків, чудового вина - 
Відень. Пішохідна оглядова екскурсія з можливістю побачити визначні історичні 
пам'ятки: Парламент, Ратушу, Віденський Дім Опери, Хофбург, прогулятись по 
"шлюбній каблучці Відня" під віковими деревами Рингу. Місто продовжує жити 
своїм минулим. По вуличках поважно пересуваються карети, запряжені кіньми. 
Звідусіль лунають мелодії великого Моцарта. Вечорами дами в вишуканих вечірніх 
сукнях під руку з елегантними кавалерами поспішають на бал в міську ратушу. 

3 

Величне і принадне місто зачаровує своїх гостей шармом і аристократичною вишу-
каністю. Австрійський письменник Франц Сервес сказав: «Душа цього міста – ста-
ровинна і сором’язлива. ЇЇ потрібно знайти, вона не нав’язує себе. В цьому краса і 
доля Відня…» Вільний час.  
Екскурсія до 3 годин 
Переїзд в Чехію. Ночівля в готелі на Мораві. 

4 

Сніданок.  
Оглядова екскурсія «Замки Лєдніце и Валдіце» - це два палаци, два творіння роман-
тичної архітектури, дві гордості чеського народу. Один – Лєдніце - побудований як 
резиденція роду Ліхтенштейнів в неоготичному стилі, а другий – Валдіце, - в сти-
лях ренесанс і бароко. В замках чудовий внутрішній інтер'єр з дерева, їх оточує 
один з найкрасивіших парків і унікальний зимовий сад (вхідний квиток в замок та 
палац оплачується додатково). Вільний час.  
Переїзд в Прагу. Екскурсія Старим містом: давня Порохова вежа, Ставовський 
(Становий) театр, який пам'ятає ще Великого Моцарта, Каролінум - перший Празь-
кий університет, Староміська площа і Астрономічний годинник з небесною механі-
кою на ратуші, де кожну годину симпатичний скелетик дзвонить у свій дзвіночок і 
в віконечку з'являється процесія з дванадцяти апостолів. Вільний час. 
Ночівля в готелі. 

5 

Сніданок.  
Пішохідна екскурсія “Таємниці, які розповіла Прага…”. Все починається зі 
знаменитого Страгівського монастиря. Далі - скарби Лоретті, Градченська площа, 
Шварценбергський палац і зміна варти в Парадних подвір’ях Празького граду – 
резиденції чеських князів і королів. Величний та величезних розмірів кафедральний 
собор Св. Віта, Старий королівський палац, Базиліка Св. Георгія і Злата вуличка: 
чергування різнобарвних будиночків, у яких ніхто не живе, зате в кожному є 
крамничка, яка пропонує сувеніри, трави, мереживо чи книги, Башта Далібарка і 
Старі замкові сходи 
Пізнавально-розважальна програма 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 

6 
Сніданок.  
Екскурсія на цілий день 
Ночівля в готелі в Празі. 

7 

Сніданок.  
Пропонуємо факультативну екскурсію  
Повернення до Праги. Вільний час 
Екскурсія до 6 годин 
Вечірня пізнавально-розважальна програма 
Ночівля в готелі. 
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8 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд у древню столицю Саксонії – Дрезден. Протягом семи 
століть місто було резиденцією герцогів і королів. Дрезден відомий своїми архітек-
турними ансамблями, скарбами музеїв, колекціями живопису і прекрасною панора-
мою берегів Ельби. Тут було винайдено першу європейську порцеляну і першу ори-
гінальну систему європейських гімназій. Екскурсія по Старому місту – Театральна 
площа з Дрезденською оперою в центрі. Величні будівлі Цвінгера, Резиденція пра-
влячої династії Веттинів, «Балкон Європи» - тераса Брюля. Вільний час. Можна ві-
двідати Музей коштовностей, Музей порцеляни або Збройну палату (вхідний кви-
ток оплачується додатково).  
Переїзд на транзитну ночівлю в Польшу. Ночівля.  

9 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.  

 
Вартість туру 315 євро 
 

Варіант 29 

Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Переїзд в Польщу. Транзитна ночівля в Польщі. 

2 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Переїзд до Вроцлава - легендарну колиску Польщі. Екскурсія "Священна квітка Єв-
ропи" - вважається одним із найзеленіших міст Польщі, яке вирізняється прекрас-
ною архітектурою і мальовничими куточками. Старе Місто вважається одним з 
найкрасивіших в Польщі, а площа вроцлавського ринку займає друге по величині 
місце після Краківської. Оглядова екскурсія по місту "ста мостів": Ратуша зі старо-
винним сонячним годинником, магічний Тумський острів - найстаріша частина міс-
та, головною прикрасою якого є костел св. Єлизавети. Для більшості це місто чудес, 
де кожен знайде частинку своєї мрії. 
Транзит по території Польщі. Приїзд в Swinoujscie Розміщення на борту корабля і 
відправлення в країну, куди норвезькі троллі приїжджають погостювати, де чорни-
льниці вміють розмовляти, а сажотруси - найцікавіша в світі професія. Туристів 
очікують маленькі, майже іграшкові містечка, не менш чарівні села, старовинні 
сільські церквочки, надзвичайно гарні королівські замки, схожі на коштовні перли-
ни, розсипані по зеленому оксамиту. 
Ночівля на паромі. 

3 

Сніданок на паромі. Переїзд в місто Ганса-Христіана Андерсона - казковий Копен-
гаген, де маленька Герда шукала свого брата в крижаному замку Снігової Короле-
ви, олов'яний солдатик ніжно покохав дівчинку-балерину, а солодкий сон завжди 
охороняє Оле Лукое, даруючи різнобарвні сни. Прибуття в Копенгаген. Екскурсія 
"Копенгаген - місто королівських чудес": величний палац королеви Маргарет - 
Амалієнборг, гарна будова датського Парламенту - Христьянсборг, пам'ятник єпис-
копу Абсалону - засновнику міста, рибальська гавань Нюхавн, будинок Ганса-
Христіана Андерсона, статуя Русалоньки, Мармурова церква, фонтан Гефьон, а та-
кож Ратушна площа, на якій зберігається унікальний барометр, - в сонячну погоду 
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на ньому з'являється фігура дівчини на велосипеді, а в похмуру - з парасолькою в 
руці. 
Вільний час. Відвідання найстарішого парку атракціонів у світі - Парку Тіволі (вхі-
дний квиток оплачується додатково). 
Поселення в готель. Ночівля. 

4 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Екскурсія на цілий день. 
Транзитна ночівля на території Данії. 

5 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Переїзд в Норвегію 
Екскурсія на цілий день 
Розміщення в готелі. Ночівля. 

6 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день. 
Повернення в готель. Ночівля. 

7 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Переїзд в Хардангер - місце неймовірної природи: багаточисельні фруктові сади, 
глибокі фьорди, круті гори, гомінкі водоспади, сліпучий льодовик. Відвідини одно-
го з найбільших льодовиків Норвегії - Фольгефонна (третій за величиною), а також 
одного з найпрекрасніших водоспадів Норвегії Ворінгфоссен, води якого падають з 
висоти 182 м. Переїзд в неповторну столицю Норвезького королівства, яка розки-
нула свої затишні володіння посеред мальовничих пагорбів, сорока островів і безлі-
чі озер, в глибині однойменного фьорду 
Розміщення в готелі на території Норвегії. Ночівля. 

8 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Оглядова екскурсія "Осло – столиця вікінгів": Королівський палац, який височить 
на пагорбі, будівля Міської Ратуші, набережна Акер Брюгге зі старовинною форте-
цею ХІІ століття - Акерсхус, головна вулиця Карл-Йохансгате і незабутній музей - 
Парк скульптур Вігаланда, розкажуть мовою архітектури і мистецтва про своє сла-
вне минуле 
Переїзд в Швецію. Транзитна ночівля в готелі на території Швеції. 

9 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в королівську столицю Швеції. 
Екскурсія "Стокгольм - красень на воді" - 60 мостів і 14 острівків, а на них: Коро-
лівський палац (найбільший в світі), Старе Місто - Gamla Stan, Міська Ратуша - мі-
сце проведення Нобелівських банкетів, набережна Акет Брюгге, собор Святого Ми-
колая - місце коронації шведських монархів, Домський Собор і Лицарський острів.  
Відвідання музею під відкритим небом Скансен, музей корабля "Васа" (гордість 
шведського флоту ХVII століття), музею казок А. Лінгрен – Юнібакен (вхідний 
квиток оплачується додатково) 
Поселення в готель. Ночівля. 

10 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Стокгольм. 
Переїзд в Nynashamn. 18:00 - Розміщення на борту затишного корабля і відправлен-
ня в неповторної краси Гданськ. Нічний переїзд на паромі. 
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11 

Сніданок.  
Прибуття в Гданськ. Екскурсія "Золоті Ворота Речі Посполитої"! Старовинна Коро-
лівська дорога, прикрашена будівлями Золотого будинку, Двору легендарного ко-
роля Артуса, фонтаном Нептуна, Ратушею Старого міста, на площі якого місцеві 
жителі колись вітали королів. Скарб Гданська - Маряцький храм, - другий по вели-
чині і красі собор в Європі, з вежі якого кожну годину лунає чарівний передзвін. 
Інтер'єр костелу вражає розкішними творами мистецтва: великий Вівтар Ферберів 
(XV ст.), орган, 14-метровий асторономічний годинник, єдиний в Польщі, який по-
казує зображення більше десяти планет. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Гданськ. Поселення в готель. Ночівля. 

12 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Переїзд в вітрильну столицю Польщі, стоворену "білими птахами океанів" у місто 
Гдиня. В Гдині по особливому відчувається морський характер міста: один з най-
красивіших в світі корабель-музей - "Дар Помор'я", Океанаріум з дивовижними ри-
бами тропічних морів, будівлі-кораблі з вікнами у стилі ілюмінаторів і з мачтами, 
Сквер Костюшко - символ міста на набережній. 
Переїзд в Варшаву. Поселення в готель. Ночівля. 

13 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Оглідова екскурсія по Варшаві "Благородні царі і справжні королі" - чудові вулиці 
утворюють Королівський тракт, на сторонах якого розташовані церкви, палаци, га-
лереї, музеї, а також три королівські резиденції: Королівський палац (колишня ре-
зиденція останнього короля Польщі), Лазенковський палац з парком і палац в Віля-
нові. "Старе Място" - зачаровує кольоровими будиночками з декоративною скульп-
турою і розписами; суворо-величні костели, на чолі із найголовнішим і найдавні-
шим - костелом Святого Яна, колона Сигизмунда ІІІ Вази, палац Радзивилів - діюча 
резиденція президента республіки Польща. Вся ця краса відбивається в ріці Вісла, 
над якою височить символ польської столиці - Варшавська Сирена, яка передбачила 
риблкам, що тут буде засноване велике місто. Переїзд по території Польщі. Транзи-
тна ночівля. 

14 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.   

 
Вартість туру 890 євро 
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Варіант 30 
Д
ен
ь 

Програма туру 

1 Переїзд в Польщу. Транзитна ночівля в Польщі. 

2 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Переїзд до Вроцлава - легендарну колиску Польщі. Екскурсія "Священна квітка Єв-
ропи" - вважається одним із найзеленіших міст Польщі, яке вирізняється прекрас-
ною архітектурою і мальовничими куточками. Старе Місто вважається одним з 
найкрасивіших в Польщі, а площа вроцлавського ринку займає друге по величині 
місце після Краківської. Оглядова екскурсія по місту "ста мостів": Ратуша зі старо-
винним сонячним годинником, магічний Тумський острів - найстаріша частина міс-
та, головною прикрасою якого є костел св. Єлизавети. Для більшості це місто чудес, 
де кожен знайде частинку своєї мрії. 
Транзит по території Польщі. Приїзд в Swinoujscie Розміщення на борту корабля і 
відправлення в країну, куди норвезькі троллі приїжджають погостювати, де чорни-
льниці вміють розмовляти, а сажотруси - найцікавіша в світі професія. Туристів 
очікують маленькі, майже іграшкові містечка, не менш чарівні села, старовинні 
сільські церквочки, надзвичайно гарні королівські замки, схожі на коштовні перли-
ни, розсипані по зеленому оксамиту. 
Ночівля на паромі. 

3 

Сніданок на паромі. Переїзд в місто Ганса-Христіана Андерсона - казковий Копен-
гаген, де маленька Герда шукала свого брата в крижаному замку Снігової Короле-
ви, олов'яний солдатик ніжно покохав дівчинку-балерину, а солодкий сон завжди 
охороняє Оле Лукое, даруючи різнобарвні сни. Прибуття в Копенгаген. Екскурсія 
"Копенгаген - місто королівських чудес": величний палац королеви Маргарет - 
Амалієнборг, гарна будова датського Парламенту - Христьянсборг, пам'ятник єпис-
копу Абсалону - засновнику міста, рибальська гавань Нюхавн, будинок Ганса-
Христіана Андерсона, статуя Русалоньки, Мармурова церква, фонтан Гефьон, а та-
кож Ратушна площа, на якій зберігається унікальний барометр, - в сонячну погоду 
на ньому з'являється фігура дівчини на велосипеді, а в похмуру - з парасолькою в 
руці. 
Вільний час. Відвідання найстарішого парку атракціонів у світі - Парку Тіволі (вхі-
дний квиток оплачується додатково). 
Поселення в готель. Ночівля. 

4 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Екскурсія на цілий день. 
Транзитна ночівля на території Данії. 

5 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Переїзд в Норвегію 
Екскурсія на цілий день 
Розміщення в готелі. Ночівля. 

6 
Сніданок. 
Екскурсія на цілий день. 
Повернення в готель. Ночівля. 
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7 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Переїзд в Хардангер - місце неймовірної природи: багаточисельні фруктові сади, 
глибокі фьорди, круті гори, гомінкі водоспади, сліпучий льодовик. Відвідини одно-
го з найбільших льодовиків Норвегії - Фольгефонна (третій за величиною), а також 
одного з найпрекрасніших водоспадів Норвегії Ворінгфоссен, води якого падають з 
висоти 182 м. Переїзд в неповторну столицю Норвезького королівства, яка розки-
нула свої затишні володіння посеред мальовничих пагорбів, сорока островів і безлі-
чі озер, в глибині однойменного фьорду 
Розміщення в готелі на території Норвегії. Ночівля. 

8 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Оглядова екскурсія "Осло – столиця вікінгів": Королівський палац, який височить 
на пагорбі, будівля Міської Ратуші, набережна Акер Брюгге зі старовинною форте-
цею ХІІ століття - Акерсхус, головна вулиця Карл-Йохансгате і незабутній музей - 
Парк скульптур Вігаланда, розкажуть мовою архітектури і мистецтва про своє сла-
вне минуле 
Переїзд в Швецію. Транзитна ночівля в готелі на території Швеції. 

9 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Переїзд в королівську столицю Швеції. 
Екскурсія "Стокгольм - красень на воді" - 60 мостів і 14 острівків, а на них: Коро-
лівський палац (найбільший в світі), Старе Місто - Gamla Stan, Міська Ратуша - мі-
сце проведення Нобелівських банкетів, набережна Акет Брюгге, собор Святого Ми-
колая - місце коронації шведських монархів, Домський Собор і Лицарський острів.  
Відвідання музею під відкритим небом Скансен, музей корабля "Васа" (гордість 
шведського флоту ХVII століття), музею казок А. Лінгрен – Юнібакен (вхідний 
квиток оплачується додатково) 
Поселення в готель. Ночівля. 

10 

Сніданок. 
Виселення з готелю. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Стокгольм. 
Переїзд в Nynashamn. 18:00 - Розміщення на борту затишного корабля і відправлен-
ня в неповторної краси Гданськ. Нічний переїзд на паромі. 

11 

Сніданок.  
Прибуття в Гданськ. Екскурсія "Золоті Ворота Речі Посполитої"! Старовинна Коро-
лівська дорога, прикрашена будівлями Золотого будинку, Двору легендарного ко-
роля Артуса, фонтаном Нептуна, Ратушею Старого міста, на площі якого місцеві 
жителі колись вітали королів. Скарб Гданська - Маряцький храм, - другий по вели-
чині і красі собор в Європі, з вежі якого кожну годину лунає чарівний передзвін. 
Інтер'єр костелу вражає розкішними творами мистецтва: великий Вівтар Ферберів 
(XV ст.), орган, 14-метровий асторономічний годинник, єдиний в Польщі, який по-
казує зображення більше десяти планет. 
Екскурсія до 6 годин 
Повернення в Гданськ. Поселення в готель. Ночівля. 

12 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Переїзд в вітрильну столицю Польщі, стоворену "білими птахами океанів" у місто 
Гдиня. В Гдині по особливому відчувається морський характер міста: один з най-
красивіших в світі корабель-музей - "Дар Помор'я", Океанаріум з дивовижними ри-
бами тропічних морів, будівлі-кораблі з вікнами у стилі ілюмінаторів і з мачтами, 
Сквер Костюшко - символ міста на набережній. 
Переїзд в Варшаву. Поселення в готель. Ночівля. 
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13 

Сніданок.  
Виселення з готелю. 
Оглідова екскурсія по Варшаві "Благородні царі і справжні королі" - чудові вулиці 
утворюють Королівський тракт, на сторонах якого розташовані церкви, палаци, га-
лереї, музеї, а також три королівські резиденції: Королівський палац (колишня ре-
зиденція останнього короля Польщі), Лазенковський палац з парком і палац в Віля-
нові. "Старе Място" - зачаровує кольоровими будиночками з декоративною скульп-
турою і розписами; суворо-величні костели, на чолі із найголовнішим і найдавні-
шим - костелом Святого Яна, колона Сигизмунда ІІІ Вази, палац Радзивилів - діюча 
резиденція президента республіки Польща. Вся ця краса відбивається в ріці Вісла, 
над якою височить символ польської столиці - Варшавська Сирена, яка передбачила 
риблкам, що тут буде засноване велике місто. Переїзд по території Польщі. Транзи-
тна ночівля. 

14 

Сніданок.  
Виселення з готелю. Повернення в Україну. Прибуття до Львова  
Пішохідна екскурсія "Тільки у Львові" - прогулянка по середньовічному Львову. 
Тут завмирає час. По вузеньких вуличках розливається аромат ранкової кави, за-
кликають своїми дзвонами святині Костел Успіння, Домініканський собор, Церква 
Св. Юра, гостинно відкриваються двері Старої Аптеки, а кожен камінчик на площі 
Ринок несе крізь віки свою історію.   

Вартість туру 890 євро 
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Додаток Б 
 

Перелік факультативних (додаткових) екскурсій 
 
Екскурсії до 3 годин (в тому числі пізнавально-розважальні програми) 
Банти і діаманти Королівського Версалю (35 €)  
Блиск і занепад великої імперії Габсбургів (20 €) 
В світлі тисячі вогнів Будапешту (20 €) 
Вечеря в середньовічній корчмі (35 €) 
Вечірньому Люцерн і "Фондю-вечір" (35 €) 
Відень у вечірньому вбранні (50 €)  
Дорога гигантів – унікальна природна пам’ятка (30 €) 
Дотик вічності - Державу Ватикан (30 €).  
Енциклопедія віків - Лувр (30 €) 
За бокалом доброго моравського вина (30 €) 
Задар - музика північної Далмації (30 €)  
Замок Глеміс (30 €)  
Кабаре "Мулен Руж" (105 €)  
Келих пива диктує історю з відвіданням пивної Хофбройхаус (30 €)  
Лабіринтами Амстела (9 €). 
Легендарний Монмартр (20 €)  
Легенди середньовічного міста Крумлов (20 €) 
Лицарський турнір з вечерею в фортеці Шюмег (40 €)  
Маленьке чудо - Сан-Маріно (40 €).  
Маріанські Лазні з відвідинами Пивзаводу і ресторану Ходовар (30 €) 
Пивними дорогами Праги (20 €) 
Пивними ріками Кельна (35 €) 
Празький ексклюзив (30 €) 
Прогулянка на кораблику по Влтаві (20 €) 
Романтика вечірнього Амстердаму (30 € - тільки для дорослих) з відвідан-
ням театру "Касса Росса" (вхідний квиток оплачується додатково) 
Тені старого міста Прага (15€)  
Шотландське шоу "Scottish Evening" (30 €) 
 
Екскурсії 4-6 годин 
Багата та красива Північна Богемія (40 €) 
В каньйоні ріки Крка (35 €)   
Велич природи - Рейнський водоспад (30 €)  
Винна долина Мозель (40€) 
Віндздор і палац короля Генріха VIII 
Головне - не квапитись Берн (50€)  
День замків і пива (30 €) з відвіданням справжнього пивоварного заводу 
"Velkopopovicky Kozel" 
Діснейленд - країна вічних канікул (55 €)  
Дрезден.  (40 €) 
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Закрут Дунаю – місто Сентендре (20 €) 
Зачакловані замки Рейна (50 €)   
Карлові Вари – Маріанські Лазні (40 €) 
Морська прогулянка «Намисто островів Корнаті» (55 €) 
На допомогу падаючій вежі (30 €).  
Палац Дроттнінгхольм (30 €) 
Палаци Імперії - Шенбрунн і Бельведер (35 €) 
Подорож по середньовіччю - замок Мальброк (35 €)  
Урочистий Спліт, затишний Трогір (40 €).  
Фонтенбло - колиска французьких королів (25 €) 
Чарівний сон - місто Брюгге (30€) 
 
Екскурсії на весь день 
Вас запрошує Відень (50 €) 
Замки Луари (60 €) 
Замок Жлеби і срібне місто Кутна Гора (40 €) 
Заручена з морем Венеція (50 €) 
Круїз на кораблику по серцю царства фьордів (50 €) 
Мілан (50 €) 
Місто королівського двору" - Гаага і "Місто принців" - Дельфт (50€) 
Перлина Адріатики – Дубровнік (70 €)  
Поїздка в Інсбрук - дорога в Тіроль і музей "Магічний світ Сваровскі" (40€) 
Сентементальна Нормандія (65 €)  
Столицю фьордів - місто Берген (45 €) 
Таємниці і легенди Королівських Замків: Кронборг і Фредеріксборг (45€) 
Фантазії Короля Людвига (50€) 
Цукерочка на ім'я Швейцарія (50€)  
Шейцарська Рів'єра (60 €)  
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Додаток В 
 

Вартість вхідних квитків 
 
Валдіце (12 €) 
Глубока над Влтавой (7 €) 
Дегустація Шампанського (15 €) 
Дрезденська галерея (10 €) 
Ейфелева Вежа (14 €) 
Збройна палата (8 €) 
Зоопарк (Будапешт) (6 €) 
Катер в Венеції (20 €) 
Катер по озеру Кімзеє (в обидва кінці) (20 €) 
Лєдніце (12 €) 
Моравський крас (8 €) 
Музей вікінгів (5 €) 
Музей казок А.Лінгрен (4 €) 
Музей коштовностей (9 €) 
Музей порцеляни (6 €) 
Музей Сваровські (10 €) 
Музей шотландського віскі (6 €) 
Палац Херренкімзеє (15 €) 
Парк Водний (Краков) (9 €) 
Парк розваг (Будапешт) (4 €) 
Парк Тіволі (10 €) 
Паромна переправа в Ліверпуль (50 €) 
Печерні купальні в Мішкольц-Тапольце (7 €) 
Плитвіцькі озера (10 €) 
Прогулянка по Сені (15 €) 
Співаючі фонтани (10 €) 
Театр Касса Росса (40 €) 
Термальні купальні Сечені (9 €) 
Терми Каракалла (20 €) 
Художня галерея (Едінбург) (4 €) 
Чеський Крумлів (8 €) 
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