
Канікули в країні озер 
 
01.06.2019, 08.06.2019, 15.06.2019, 22.06.2019, 29.06.2019, 06.07.2019, 13.07.2019, 20.07.2019, 27.07.2019, 
03.08.2019, 10.08.2019, 17.08.2019, 24.08.2019, 31.08.2019, 07.09.2019, 14.09.2019, 21.09.2019, 28.09.2019, 
05.10.2019, 12.10.2019 
11 днів – 1333 євро 
 
Ваше місто/Київ – Цюрих – Штайн-ам-Райн – Ліхтенштейн – Люцерн – Інтерлакен – Регіон Юнгфрау – 
Базель – Берн – Грюєр – Брок – Монтре – Регіон Веве (Івердон) – Веве – Лозанна – Женева – Лугано – 
Локарно – Беллінзона –перевал Сен-Готард – Цюрих – Ваше місто/Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в готелях 4* у Швейцарії, у готелях 3* в 
італійській частині Швейцарії; точні назви готелів буде відомо 

за 1 тиждень до заїзду 
Харчування – сніданки в готелях; у деяких готелях Європи під 
час заселення необхідно залишити депозит готівкою, що 

повертається, для оплати міні-бару 
Груповий трансфер аеропорт–готель–аеропорт; 
Переїзди за програмою; 

Екскурсії з кваліфікованим гідом; за програмою, навушники на 
весь період туру 15 євро. 

У вартість не входить 
Авіапереліт; 
Доплата за індивідуальний трансфер не в день або години 

прильоту; 99 євро 
Медична страховка; 
Додаткові екскурсії оплачуються тільки на місці; у франках, 

для дітей до 15 років знижка 50% на екскурсії 
Особисті витрати; 
Доплата за одномісне розміщення; 444 євро. 

 
День 1 субота Ваше місто/Київ – Цюрих 
Приліт до Цюриха. Зустріч в аеропорті. Оглядова двогодинна екскурсія по Цюриху. Трансфер у готель. 
 
День 2 неділя Цюрих – Штайн-ам-Райн – Ліхтенштейн 
Сніданок. Переїзд у Штайн-ам-Райн. Прогулянка по Штайн-ам-Райну, зупинка біля водоспаду Райнфаль – 
найбільшого водоспаду Європи (вхідні квитки на водоспади включені у вартість туру).  
Факультативна екскурсія в князівство Ліхтенштейн. Екскурсія до місця паломництва всієї Європи – 
монастиря в містечку Айнзидельн, де міститься «Чорна Мадонна» (150 франків). 
 
День 3 понеділок Штайн-ам-Райн – Люцерн – Інтерлакен – Регіон Юнгфрау 
Сніданок. Переїзд до Люцерна. Пішохідна екскурсія по Люцерну. Переїзд в Інтерлакен. 
 
День 4 вівторок Регіон Юнгфрау – Базель – Брінц (влітку) 
Сніданок. Вільний день. Факультативна екскурсія в Альпи.  Або – факультативна поїздка в Базель.  Тільки 
влітку: для тих, хто не їде в Альпи, додаткова екскурсія (150 франків) у долину водоспадів і на озеро Брінц.  
 
День 5 середа Регіон Юнгфрау – Берн – Грюєр – Брок – Монтре – Регіон Веве (Івердон) 
Сніданок. Переїзд у Берн. Екскурсія по історичному центру Берна. Переїзд у Грюєр. Дегустація справжнього 
швейцарського сиру. Прогулянка по середньовічному містечку. Факультативна поїздка на шоколадну 
фабрику в Брок (30 франків з людини). Переїзд у Монтре.  
 
День 6 четвер Регіон Веве (Івердон) 
Сніданок. Відпочинок на курорті. Факультативна екскурсія в термальний центр у Lavey-Les-Bains (100 
франків з людини).  
Або: факультативно – екскурсія до Франції: Ансі, Івуар АБО Шамоні-Мон Блан (150 франків з людини). 
 
День 7 п'ятниця Регіон Веве (Івердон) – Веве – Лозанна – Женева 
Сніданок. Поїздка до Швейцарської Рив'єри. Відвідування Шильонського замку (вхідні квитки в Шильонський 
замок включені у вартість туру).  Переїзд у Веве. Переїзд у Лозанну.  
Після прибуття в Женеву – оглядова екскурсія по місту. 
 
День 8 субота Женева – Лугано 
Сніданок Переїзд у Лугано. Коротка екскурсія по місту. Вільний час. 
Влітку – пляжі, віндсерфінг, параглайдинг, вітрильні човни, водні лижі.  
Взимку – м'який клімат, прогулянки по набережній, дискотеки і бари. 
 
День 9 неділя Лугано – Локарно 
Сніданок. Відпочинок на одному з найкрасивіших озер Швейцарії. Факультативна екскурсія в долину 
Верзаска і Локарно (150 франків). Поїздка в Локарно, вільний час. 
 
День 10 понеділок Лугано – Беллінзона – перевал Сен-Готард 
Сніданок. Вільний день. Факультативна екскурсія в Беллінзону і на перевал Сен-Готард (влітку) або у Фокс 
Таун (взимку) – 150 франків. 
 
День 11 вівторок Лугано – Цюрих – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Переїзд на поїзді (або автобусі) в Цюрих.  
 



Додаткова інформація 
 
Усі заїзди гарантовані від 2 осіб. Про наявність місць у групах запитуйте в менеджера. 
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. 
У період проведення виставок, конференцій, фестивалів та інше – розміщення за програмою може 
проводитися у відмінних від заявлених готелях/містах/курортах, але зі 100% збереженням екскурсійної 
програми. 
 
Вартість туру з 1 людини: 
1/DBL –1333 євро. 
EXB (додаткове розкладне місце) – 1293 євро. 
СHD (діти від 5-12 років з 2 дорослими в номері) – 1273 євро. 
Доплата за SNGL – 444 євро. 
Можливе поселення в готелях: 
Zurich – Fassbind 4*, Swissotel 4*, Courtyard 4* 
Регіон Юнгфрау – Regina Wengen 4* 
Bern – Hotel Ambassador 4*, Novotel 4* 
Vevey – Moden Times 4* 
Geneve – Cornavin 4* 
Лугано – Dischma 3*. 


