
Феєрія Октоберфесту: пиво, замки, гори і озера 
 
27.09.2019 
10 днів – 1060 євро 
 
Київ – Мілан – Інсбрук – Зальцбург – Зальцкаммерґут – Бад-Райхенхгалль – Мюнхен – пивний фестиваль 
Октоберфест – Інсбрук – Больцано – Верона – Мілан – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт; Київ-Мілан-Київ 

Проживання в готелях 3*; 2-, 3-місні номери, душ, WC. 
Доплата за одномісне розміщення – 330 євро. 
Харчування - сніданки в готелях; 

Проїзд на комфортабельному автобусі за вказаним 
маршрутом; 
Супровід гіда і екскурсії, зазначені в маршруті; 

У вартість не входить 
Для туристів з не біометричними паспортами - віза; 

оформлення візи 70 євро, для дітей до 18 років і пенсіонерів - 
35 євро; 
Страховка; 8 євро до 60 років, 15 євро після 60 років; 

Вхідні квитки до музеїв, додаткові екскурсії; 
Проїзд в міському транспорті; 
Податок на проживання в готелях; 

 
День 1 Київ – Мілан – Інсбрук 
Прибуття авіарейсом з Києва в аеропорт Мальпенса (Мілан) о 13:40 (за розкладом). Переїзд в Інсбрук. 
Розміщення в готелі ***. 
 
День 2 Інсбрук – Зальцбург 
Сніданок. Переїзд в Зальцбург. По дорозі - відвідання унікального музею «Кришталеві світи Сваровскі». 
 
День 3 Зальцбург – Зальцкаммергут – Санкт-Вольфганг – Бад Райхенхалль 
Сніданок. Вільний час. Факультативна автобусна екскурсія в казковий озерний край Зальцкаммергут 
(вартість екскурсії - 45 євро). Переїзд в курортне містечко Бад Райхенхалль. Пропонуємо відвідування 
Римських термальних купалень (вартість - близько 20 євро). 
 
День 4 Бад Райхенхалль – Королівське озеро – Мюнхен 
Сніданок. Екскурсія до Королівського озера. Прогулянка на катері озером до каплиці святого Варфоломія 
(вартість - близько 15 євро), а також дегустація озерної форелі гарячего копчення. 
Факультативно: підйом на гірську вершину Йеннер або відвідування «Орлиного гнізда». Огляд Херренкімзеє 
- «баварського Версаля», найбільшого королівського палацу Баварії (у вартість квитка входить огляд 
апартаментів палацу і трансфер на катері - 20 євро). Переїзд в Мюнхен. 
 
День 5 Мюнхен 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Мюнхену. Відвідування Октоберфесту - грандіозного і найвідомішого 
пивного фестивалю в світі. 
 
День 6 Мюнхен 
Сніданок. Вільний день в Мюнхені для відвідування пивного фестивалю Октоберфест. Увага! У цей день 
пересування по місту на міському транспорті! 
 
День 7 Мюнхен - замки Нойшванштайн (Гоеншванґау) – Віскірхе 
Сніданок. Вільний час в Мюнхені. Факультативна екскурсія в Баварські Альпи (вартість - 55 євро) з оглядом 
казкових замків Нойшванштайн або Гоеншванґау. Пікнік на березі Лебединого озера. 
 
День 8 Мюнхен – Баварські Альпи - Інсбрук (Гарміш-Партенкірхен) 
Сніданок. Переїзд в Баварські Альпи. Огляд королівського замку Ліндерхоф (вартість вхідного квитка - 
близько 10 євро). Для бажаючих - обід в одному з місцевих ресторанів.  
Переїзд в Інсбрук або Гарміш-Партенкірхен. 
 
День 9 Інсбрук – Больцано – Верона 
Сніданок. Оглядова пішохідна екскурсія по Інсбруку. Переїзд в чарівне місто Больцано (Італія) в 
Доломітових Альпах, прогулянка по місту і прекрасна можливість для шопінгу. Переїзд в район Верони. 
 
День 10 Верона – Мілан – Київ 
Сніданок. Переїзд в аеропорт Мальпенса (Мілан). Прибуття авіарейсом з Мілана до Києва о 18:23 (за 
розкладом). 
 
Додаткова інформація 
ВАЖЛИВО: Вхідні квитки на Отоберфест на місці не продають! Вхідні квитки необхідно замовити і викупити 
заздалегідь. 
Під час подорожі туристична фірма залишає за собою право змінювати готелі по маршруту на готелі такого 
ж класу й вище. 
Порядок проведення екскурсій за програмою може змінюватися залежно від погодних умов, розкладу 
роботи музеїв, місцевих свят та інших побічних чинників. 


