
Веселі канікули: Копенгаген + парк "LEGOLAND" 
 
02.05.2019, 15.08.2019 
7 днів – 1267 євро 
 
Ваше місто/Київ – Копенгаген – парк «Країна Легенд» – Леголенд – сафарі-парк Гівскуд – Копенгаген – Ваше 
місто/Київ 
 
У вартість входить: 
Проживання в готелях; за програмою - 6 ночей 
Харчування в готелях; на базі сніданків 

Переїзд Копенгаген – Леголенд; потяг + автобус 
Оглядова екскурсія Копенгагеном; 
Вхідний квиток до парку «Леголенд»; на 3 дні 

У вартість не входить 
Авіапереліт; Київ – Копенгаген /Біллунн – Київ (від 200 
євро/особа) 

Страхування; 5 євро/особа (10 євро/від 60 років) 
Трансфер; а/п — готель — а/п 
Факультативні екскурсії, за бажанням; вартість вказано в 

програмі 
Для власників не біометричних паспортів – віза; 70 євро/особа 
та 40 євро/діти до 18 років і пенсіонери. 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Копенгаген 
Виліт із Києва (або іншого міста). Прибуття в Копенгаген. Трансфер до готелю (самостійно). Є можливість 
самостійно відвідати парк розваг "Тіволі". Вільний час. Ночівля. 
 
День 2 Копенгаген 
Сніданок. Оглядова екскурсія по місту. Вільний час. Ночівля. 
 
День 3 Копенгаген – парк «Країна Легенд» 
Сніданок. Для охочих факультативна екскурсія в «Країну Легенд» (оплачується додатково – 105 євро 
/дорослий і 100 євро/дитина до 12 років).  
Повернення в готель. Вільний час. Ночівля. 
 
День 4 Копенгаген – Леголенд 
Сніданок. Переїзд до країни розваг – Леголенду. Розміщення в готелі Legoland. 
Вільний час для відвідування парку розваг Леголенд. Ночівля. 
 
 
День 5 Леголенд 
Сніданок. Вільний день. Ночівля. 
 
День 6 Леголенд – сафарі-парк Гівскуд – Копенгаген 
Сніданок. Вільний час для відвідування парку розваг Леголенд. Для всіх охочих факультативна екскурсія в 
сафарі-парк Гівскуд (оплачується додатково 85 євро /особа + вхідний квиток: 28 євро/дорослий і 15 
євро/дитина 3-11 років). Повернення в отель. Вільний час. Ночівля. 
 
День 7 Копенгаген – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Трансфер до аеропорту (самостійно). Виліт до Києва/Вашого міста. 
 
Додаткова інформація: 
*У готелі LEGOLAND є варіанти розміщення в стандартному номері Business, а також у тематичному номері 
PIRATE (Пірати). 


