
Завтра полечу в сонячне літо... Груповий авіатур Швейцарією 

 
07.06.2019, 14.06.2019, 21.06.2019, 28.06.2019, 05.07.2019, 12.07.2019, 19.07.2019, 26.07.2019, 02.08.2019, 
09.08.2019, 16.08.2019, 23.08.2019, 30.08.2019, 06.09.2019, 13.09.2019, 20.09.2019, 27.09.2019, 04.10.2019, 
11.10.2019, 18.10.2019 
5 днів – 555 євро 
 
Ваше місто/Київ – Женева – Лугано – долина Верзаска – Локарно – Беллізона – перевал Сен-Готард – 
Цюрих – Ваше місто/Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в готелях 4* і 3* в італійській частині Швейцарії; зі 

сніданками; точні назви готелів відомо за 1 тиждень до заїзду; 
у деяких готелях Європи під час заселення необхідно 
залишити депозит готівкою, який повертається, для оплати 

міні-бару 
Груповий трансфер аеропорт–готель–аеропорт; під УСІ рейси 
прильоту і вильоту в будь-який час (виліт повинен бути із 

Женеви ввечері) 
Переїзди за програмою; 
Екскурсії з професійним гідом за програмою; навушники на 

весь період 15 євро. 

У вартість не входить 
Авіапереліт; 

Медична страховка; 
Особисті витрати; 
Доплата за одномісне розміщення 333 євро. 

 
День 1, п'ятниця Ваше місто/Київ – Женева 
Приліт до Женеви. Трансфер у готель і розміщення. Групова оглядова екскурсія по Женеві. 
 
День 2, субота Женева – Лугано 
Сніданок. Переїзд у Лугано. Після прибуття в італійську Швейцарію – розміщення в готелі 3*-4*.  
Коротка екскурсія по місту. 
 
День 3, неділя Лугано – долина Верзаска – Локарно 
Сніданок. Відпочинок на одному з найкрасивіших озер Швейцарії. Факультативна екскурсія в парк 
"Швейцарія в мініатюрі", у долину Верзаска і Локарно. Переїзд у Локарно, вільний час.  
Повернення в Лугано. За бажанням, ввечері – поїздка в торговий центр Фокс Таун. 
 
День 4, понеділок Лугано – Беллізона – перевал Сен-Готард 
Сніданок. Вільний день. Факультативна екскурсія в Беллінзону і на перевал Сен-Готард (влітку) або у Фокс 
Таун (взимку). 
 
День 5, вівторок Лугано – Цюрих – Ваше місто/Київ 
Сніданок.  Переїзд на поїзді (або автобусі) в Цюрих. Увага! Перший поїзд з Лугано о 5:26, прибуття в 
аеропорт о 9:38. За додаткову плату можна забронювати трансфер в аеропорт Мілана – Мальпенса.  
Виліт. Повернення в Україну. 
 
Додаткова інформація 
Усі заїзди гарантовані від 2 осіб. Про наявність місць у групах запитуйте в менеджера. 
У період проведення виставок, конференцій, фестивалів тощо розміщення за програмою може проводитися 
у відмінних від заявлених готелях/містах/курортах, але зі 100% збереженням екскурсійної програми. 
Переїзди під час екскурсій здійснюються на комфортабельних автобусах. 
При групі до 16 осіб – на мінібусі, гід-водій в одній особі. 
Мінігрупи – гарантований мінібус, гід-водій в одній особі. 
Додаткові екскурсії можна замовити й оплатити тільки на місці. 
 
Вартість туру, з 1 людини: 
1/DBL – 555 євро. 
EXB (додаткове розкладне місце) – 515 євро. 
СHD (діти від 5-12 років з 2 дорослими в номері) – 495 євро. 
Доплата за SGL – 333 євро. 
Можливе поселення в готелях: 
Zurich – Swissotel 4*, Courtyard 4* 
Регіон Юнгфрау – Regina Wengen 4* 
Bern – Hotel Ambassador 4*, Novotel 4* Vevey – Moden Times 4* 
Geneve – Cornavin 4*. 


