
Новий рік та Різдво у Копенгагені 
 
6 днів – 495 євро 
Київ - Копенгаген (Замки Північної Зеландії) - Копенгаген – Київ 
 
У вартість входить 
Проживання; 5 ночей в обраному готелі ( 4 ночі у турі 
03.01.20); 
Харчування у готелі; сніданки 
Страховка; 
Оглядова екскурсія по Копенгагену з гідом. 

У вартість не входить 
Авіапереліт; від 200 євро 
Трансфер - таксі близько 40 євро за машину в одну сторону) 
Святкування Нового року; (за бажанням) 
Факультативні екскурсії; (ціни вказані у програмі туру). 
 

 
Додаткова інформація 
Дні і порядок проведення екскурсій може змінюватися! 
** Екскурсія відбудеться при мінімальній кількості осіб - 10 чол. в групі. 

Вартість туру вказана в євро, за одну особу 

Готель  DBL SNGL 3-й в DBL Дит. до 12 років (3-й в номері) 

           29.12.19 – 03.01.20 (5 ночей) 

Hotel Imperial  695 975 495 465 

Hotel Admiral 745 1095 495 465 

            03.01.20 – 07.01.20 (4 ночі) 

Hotel Imperial   495 795 455 425 

 
Варіанти святкування Нового року: 

РЕСТОРАН «SALT» (в Admiral Hotel) 

Початок вечора о 18:30. 

На вас чекає вишукана вечеря з 5 страв, включаючи келих вина до кожної страви. 

24:00 - Зустріч Нового Року 2020! Всім гостям подадуть традиційні данські тістечка та шампанське! 

Протягом усього вечора грає жива музика. 

Вартість: 300 євро\ос. 

Діти до 16 років в ресторан не допускаються. 

НОВОРІЧНИЙ ВЕЧІР У «WALLMANS» 

18:00 - 18:15 - новорічна промова Королеви. 

18:15 - 23:00 - святкова вечеря (меню уточнюється) і новорічна шоу-вистава. 

23:00 - 23:55 - сцена перетворюється в танцпол і всі охочі можуть потанцювати під запальну музику Dj 

00:00 - Зустріч Нового Року 2020! Всім гостям подадуть традиційні данські тістечка та шампанське! 

00:00 - 05:00 - дискотека (діти до 18 років не допускаються до нічного клубу). 

Вартість: 285 євро\ос. сектор А), 245 євро (сектор В), 205 євро\ос. (Сектор С). 

День 1 Ваше місто/Київ – Копенгаген 
Виліт з Києва (або іншого міста). Прибуття в Копенгаген. Трансфер в готель (самостійно), розміщення в готелі. 
Вільний час. 
 
День 2 Копенгаген 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Копенгагену з відвідуванням найбільш визначних пам'яток міста. 
Повернення в готель. Вільний час.  
 
День 3 Копенгаген 
Сніданок. Вільний день. Святкування Нового року! 
 
День 4 Копенгаген 
Рекомендуємо відвідати новорічний ярмарок в парку Тіволі - тут на Вас чекає маса вражень, розважальні шоу, 
безліч подарунків, різдвяні пісні, торгові ряди з сувенірами, а ввечері - незабутній феєрверк (парк відкритий до 5 
січня!) 
 
День 5 Копенгаген (Замки Північної Зеландії) 



Сніданок. За бажанням -  факультативна екскурсія «Замки Північної Зеландії» з відвідуванням «ренесансної 
перлини Данії» - замку Фредеріксборг та оглядом замку Гамлета - Кронборг (доп.оплата - 100 євро \ чол. **). 
 
День 6 Копенгаген – Ваше місто/Київ 
Сніданок. Трансфер в аеропорт (самостійно). Виліт до Києва (або до іншого міста). 
 
 


