
Шоколадний експрес (груповий авіатур до Швейцарії) 
 
06.06.2020, 13.06.2020, 20.06.2020, 27.06.2020, 04.07.2020, 11.07.2020, 18.07.2020, 25.07.2020, 01.08.2020, 
08.08.2020, 15.08.2020, 22.08.2020, 29.08.2020. 
 
8 днів – 1444 євро 
Ваше місто/Київ – Цюрих – Штайн-ам-Райн – Рейнський водоспад – Ліхтенштейн – Люцерн – Інтерлакен – 
регіон Юнгфрау – Берн – Грюєр – Брок – регіон Берн – регіон Веве (Івердон) – Монтре – Веве – Лозанна – 
Женева – Ваше місто/Київ 

 
У вартість входить 
Проживання в готелях 4* зі сніданками; точні назви готелів 
відомо за 1 тиждень 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 (приліт до Цюриха/виліт із 
Женеви) 
Переїзди за програмою; 
Екскурсії з кваліфікованим гідом за програмою; навушники на 
весь період 15 євро. 

У вартість не входить 
Авіапереліт; 
Медична страховка; 
Додаткові екскурсії; оплачуються тільки на місці у франках 
Особисті витрати. 

 
День 1, субота Ваше місто/Київ – Цюрих 

Приліт до Цюриха. Зустріч в аеропорті. Трансфер у готель. Оглядова двогодинна екскурсія по Цюриху. 
 

День 2, неділя Цюрих – Штайн-ам-Райн – Рейнський водоспад - Ліхтейнштейн 

Сніданок. Екскурсія в Штайн-ам-Райн. У другій половині дня факультативна подорож до князівства 
Ліхтенштейн з можливістю дегустації місцевого вина. 

 

День 3, понеділок Цюрих – Люцерн – Інтерлакен – регіон Юнгфрау 

Сніданок у готелі. Переїзд до Люцерна. Пішохідна екскурсія по Люцерну. Переїзд в Інтерлакен – всесвітньо 
відомий гірськолижний курорт у Швейцарських Альпах, прогулянка по місту. 

 

День 4, вівторок Регіон Юнгфрау – долина водоспадів 

Сніданок. Вільний день. 
Факультативна екскурсія: в Альпи (оплачується додатково – 220 франків з людини: гід, квиток, обід). Або: 
факультативна поїздка в Базель (оплачується додатково – 150 франків з людини: гід, квиток, обід). Для тих, 
хто не їде в Альпи, додаткова екскурсія в долину водоспадів і на озеро Брінц (150 франків з людини). 

 

День 5, середа Регіон Юнгфрау – Берн – Грюєр – Брок – Регіон Берн – Регіон Веве (Івердон) Сніданок. 
Переїзд у Берн. Екскурсія по історичному центру Берна. Переїзд у Грюєр. Дегустація справжнього 
швейцарського сиру. Факультативна поїздка на шоколадну фабрику в Брок. 

 

День 6, четвер Регіон Берн – Регіон Веве (Івердон) – Монтре 
Сніданок. Поїздка на Шоколадному експресі – екскурсія тривалістю 9 годин. 
Зупинка недалеко від Грюєра, переїзд до міста на автобусі. Екскурсія по середньовічному замку. 
Відвідування фабрики Нестле і дегустація продукції компанії. Факультативна екскурсія в термальний центр у 
Lavey-Les-Bains (100 франків з людини). 

 

День 7, п'ятниця Монтре – Веве – Лозанна – Женева 

Сніданок. Поїздка до Швейцарської Рив'єри. Відвідування Шильонського замку. Переїзд у Веве. Переїзд у 
Лозанну. Після прибуття в Женеву оглядова екскурсія по місту. 

 

День 8, субота Женева – Ваше місто/Київ 

Сніданок. Трансфер в аеропорт. 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. 
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. 
Вартість туру з 1 людини: 

1/DBL – 1444 євро. EXB (додаткове розкладне місце) – 1404 євро. 
СHD (діти від 5-12 років з 2 дорослими в номері) – 1384 євро. Доплата за SGL – 444 євро. 
Можливе поселення в готелях: Zurich – Swissotel 4*, Courtyard 4*; Регіон Юнгфрау – Regina Wengen 4*; 

Bern – Hotel Ambassador 4*, Novotel 4* Vevey – Moden Times 4*; Geneve – Cornavin 4*. 


