
Швейцарія - це Рай! (12 днів) 
 
27.06.2019, 08.08.2019 
12 днів – 1199 євро 
 
Київ - Мілан - Лугано - тематичний парк "Швейцарія в мініатюрі" - Беллінцона - перевал Сен-Готард - 
Андерматт – Цюрих - Шаффгаузен – Штайн-ам-Райн - Базель - Берн - Женева  - Лозанна - Веве - Монтре – 
село сироварів Грюйєр - Інтерлакен - Маєрлінг - Тун - Грюйєр - шоколадна фабрика "Кайе" - вершина 
Пілатус - Люцерн - Аскона - Локарно - долина Верзаска - Мілан – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт; Київ – Мілан – Київ; 

10 ночей у готелях 3* зі сніданками; дво-тримісні номери, душ, 
WC. Доплата за одномісне розміщення 350 євро / за період. 
Увага! Одномісні номери можуть бути з односпальним ліжком і 

невеликі за площею. 
Екскурсії, вказані у програмі; 
Супровід професійного гіда; 

Проїзд автобусом за вказаним маршрутом; кондиціонер, 
туалет, кавоварка, ТВ. 

У вартість не входить 
Вхідні квитки до музеїв; додаткові екскурсії; 

Проїзд у міському транспорті; 
Медична страховка; 10 євро, для туристів, яким виповнилося 
або виповниться в турі 60 років – 20 євро; 

Для власників не біометричних паспортів - віза; 85 євро. 
Пенсіонери та діти від 12 років оплачують консульский збір у 
повному обсязі; 

Туристичний збір у готелях. 

 
День 1 Київ - Мілан - парк "Швейцарія в мініатюрі" – Лугано 
Виліт з Києва в Мілан. Посадка в автобус. Переїзд у Лугано. 
По дорозі можливе відвідування парку «Швейцарія в мініатюрі» (від 15 людей, вхідний квиток для групового 
відвідування 16 у.о.). Прогулянка по Лугано. 
 
День 2 Лугано - Беллінцона - перевал Сен-Готард - Андерматт – Цюрих 
Сніданок. Огляд м. Беллінцона - тихої та чарівної столиці " найтеплішого кантону Швейцарії". 
Переїзд через гірський перевал Сен-Готард з зупинкою на панорамних оглядових майданчиках. 
Відвідування курортного містечка Андерматт та знаменитого Чортового мосту. Переїзд у район Цюриха. 
 
День 3 Цюрих (Шаффгаузен – Штайн-ам-Райн – Рейнський водоспад) 
Сніданок. Пішохідна екскурсія по Цюриху. Для охочих автобусна поїздка (30 у.о.) в «найбільш швейцарське» 
місто - Шаффгаузен та «Рейнську перлину» - місто Штайн-ам-Райн; відвідування Рейнського водоспаду - 
найбільшого водоспаду в Європі. 
 
День 4 Цюрих - Базель - Берн – Женева 
Сніданок. Відвідування Базеля. Переїзд у Берн. Пішохідна прогулянка по місту. Переїзд у район Женеви. 
 
День 5 Женева (Женевське озеро) 
Сніданок. Екскурсія по Женеві. Для охочих захоплива прогулянка на катері по Женевському озеру (12 у.о.). 
 
День 6 Женева - Лозанна - Веве - Монтре – Шильонський замок – Грюйєр – Інтерлакен 
Сніданок. Переїзд у Лозанну. Прогулянка по місту. Відвідування «Перлини швейцарської Рив'єри» - Веве та 
Монтре. Відвідування Шильонського замку (12 у.о.). Переїзд у район Інтерлакена. 
 
День 7 Інтерлакен 
Сніданок. Відпочинок у «чарівному Міжозер'ї» в районі Інтерлакена. У вільний час можна піднятися на поїзді 
на вершину Юнгфрау - «дах Європи». 
 
День 8 Інтерлакен - Яунпасс – Грюйєр – Тун 
Додаткова екскурсія на цілий день (50 у.о.) через грандіозні пейзажі перевалу Яунпасс у село сироварів 
Грюйєр; відвідування старовинної шоколадної фабрики «Кайе». На зворотному шляху відвідування м. Тун. 
 
День 9 Інтерлакен - водоспад Трюммельбах - Рейхенбахський водоспад - село Майєрлінг 
Сніданок. Вільний час у районі Інтерлакена. Додаткова автобусна поїздка на цілий день (40 у.о.) до 
водоспаду Трюммельбах, Рейхенбахського водоспаду, альпійського села Майєрлінг. 
 
День 10 Інтерлакен – перевал Брюніг – гора Пілатус – Люцерн – Лугано  
Сніданок. Переїзд у Люцерн через альпійський перевал Брюніг.По дорозі підйом на вершину містичної гори 
Пілатус (55 у.о.). Пішохідна екскурсія по Люцерну. Переїзд у район Лугано. 
 
День 11 Лугано (Аскона – Локарно) 
Сніданок. Факультативна екскурсія в місто Аскона (30 y.e). Екскурсія по місту Локарно. Відвідини 
мальовничої долини річки Верзаска. 
 
День 12 Лугано – Мілан – Київ  
Сніданок. Переїзд у Мілан. Виліт з Мілана до Києва. 
 



Додаткова інформація: 
Ціни на екскурсії можуть бути трохи змінені в залежності від курсу Швейцарського франка до євро. 
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. 
Груповий авіаквиток із цього туру виписується не раніше, ніж за день до вильоту. 


