
Класична Швейцарія – груповий авіатур 
 
25.05.2019, 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 
5 днів – 667 євро 
 
Ваше місто/Київ – Цюрих – Рейнський водоспад – Штайн-ам-Райн – Ліхтенштейн – Люцерн – Інтерлакен – 
регіон центральної Швейцарії – Юнгфрау – Базель – Берн – Женева – Ваше місто/Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в готелях 4* зі сніданками; точні назви готелів 

відомо за 2-3 тижні 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 з 
Женеви ввечері). 

Екскурсії з професійним гідом за програмою; навушники - 15 
євро 
Переїзди за програмою. 

У вартість не входить 
Авіапереліт; 

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

 
День 1, субота Ваше місто/Київ – Цюрих 
Приліт до Цюриха. Зустріч в аеропорті. Трансфер. Переїзд у готель.  
Оглядова двогодинна екскурсія по Цюриху. 
 
День 2, неділя Цюрих – Рейнський водоспад – Штайн-ам-Райн – Ліхтенштейн 
Сніданок. У першій половині дня факультативна поїздка на Рейнський водоспад і в місто Штайн-ам-Райн.  
У другій половині дня факультативна подорож до князівства Ліхтенштейн з можливістю дегустації місцевого 
вина. 
 
День 3, понеділок Цюрих – Люцерн – Інтерлакен – Регіон центральної Швейцарії 
Сніданок. Переїзд до Люцерна. Пішохідна екскурсія по Люцерну. Переїзд в Інтерлакен – всесвітньо відомий 
гірськолижний курорт у Швейцарських Альпах, прогулянка по місту.  
Буде можливість покупки сувенірів і годинників у магазині Кирххофер зі знижкою до 15%. 
 
День 4, вівторок Регіон центральної Швейцарії – Юнгфрау – Базель 
Сніданок. Вільний день. Факультативна екскурсія в Альпи. Або – факультативна поїздка в Базель. 
 
День 5, середа Регіон центральної Швейцарії – Берн – Женева – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Переїзд у центр Берна. Екскурсія по історичному центру Берна. Переїзд до Женеви на поїзді або 
машині. Вільний час у Женеві, факультативно – екскурсія по місту. 
Трансфер в аеропорт і вечірній виліт із Женеви. 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. 
Вартість туру з 1 людини: 
1/DBL – 667 євро. 
EXB (додаткове розкладне місце) – 667 євро. 
СHD (діти від 5-12 років з 2 дорослими в номері) – 607 євро. 
Доплата за SGL – 333 євро. 


