
Бухарест – Євро-2020 
 
9 днів – 329 євро 
Київ – Чернівці – ущелина Біказ – Червоне озеро – Сігішоара – Бухарест (Котрочень, Парламент) – Брашов 
(Пелеш, Бран) – острів Снагов – Бухарест – Чернівці – Київ 
 
У вартість входить 
Проїзд комфортабельним автобусом єврокласу; за 
маршрутом програми 
Проживання в готелях 3-4*; на базі сніданків. Туристи, які 
подорожують по одному, можуть бути розселені в дво- або 
тримісні номери (якщо будуть люди на підселення) 
Супровід гіда за маршрутом; 
Оглядові екскурсії за програмою; Сігішоара, відвідування 
озера Lacu Rosu та ущелини Біказ 

У вартість не входить 
Квитки на поїзд №117/118 Київ–Чернівці–Київ; купуються 
туристами самостійно 
Медична страховка; 10 євро (до 60 років), 20 євро - (від 60 
до 75 років) 
Додаткові екскурсії; прописані в програмі туру 
Доплата за SNGL; 120 євро 

 
Додаткова інформація 
Мінімальна кількість туристів для відвідування додаткових екскурсій – від 20 осіб у групі. 
Вартість квитків на поїзд може змінюватися у зв'язку з частими змінами вартості на залізничні перевезення. 
Фірма не несе відповідальності за трафік на дорогах, погодні умови і роботу митних служб. 
Фірма залишає за собою право змінювати готелі за маршрутом на рівнозначні. 
Туалети в країнах Євросоюзу можуть бути платними, середня вартість – від 0,5 до 2 євро. 
Технічні зупинки під час тривалих переїздів робимо кожні 2-2,5 години, де буде можливість придбати чай/ 
каву/бутерброди або інші напої/їжу. 
 
День 1, вівторок Київ - Чернівці 
Виїзд з Києва до Чернівців потягом № 117К о 20:05. 
 
День 2, середа Чернівці - ущелина Біказ - Сігішоара 
Прибуття в Чернівці о 8:00. Посадка в автобус, виїзд на кордон о 8:25. 
Проходження українсько-румунського кордону. Переїзд у місто Сігішоара через ущелину Біказ. 
*Для охочих – можна пообідати в ресторані PANORAMIC з видом на Червоне озеро (від 15 євро з людини). 
Далі переїзд у Сігішоару, оглядова екскурсія містом. Поселення в готель KORONA 4*. Ночівля. 
 
День 3, четвер - ФУТБОЛ! (2-й тур) Сігішоара - Бухарест 
Сніданок. Переїзд у Бухарест. Поселення в готель CITADELLA 3*. Вільний час. 
Перегляд матчу Україна – ***, початок матчу о 16:00. Вболівальники самостійно купують квитки на матч у 
режимі онлайн >>>>>> тут. Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 4, п'ятниця Бухарест 
Сніданок. Вільний день. 
*Для охочих – оглядова екскурсія Бухарестом з відвідуванням палаців Котрочень і Парламент (вартість 
екскурсії – 40 євро, включаючи вхідні квитки в Котрочень і Парламент). Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 5, субота Бухарест 
Сніданок. Вільний день. 
*Для охочих – відвідування найбільшого водного комплексу Європи Therme Bucharest. 
Релакс і відпочинок ми поєднаємо із шопінгом у величезному торговому центрі Baneasa Shopping City 
(вартість екскурсії 15 євро + вхідні квитки в Therme від 18 євро/особа на 4,5 години). 
Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 6, неділя Бухарест – Брашов (Пелеш – Бран) 
Сніданок. Вільний час. *Для охочих – оглядова екскурсія по місту Брашов з відвідуванням палацу Пелеш і 
замку Бран (замок Дракули) – вартість екскурсії 55 євро, включаючи вхідні квитки до палацу Пелеш і замку 
Бран. Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 7, понеділок - ФУТБОЛ! (3-й тур) Бухарест – о. Снагов 
Сніданок. Вільний час. Для охочих – екскурсія в Снагов. 
Далі ми відвідаємо музей під відкритим небом, музей Села в Бухаресті (вартість екскурсії – 35 євро, 
включаючи вхідні квитки в монастир Снагов і музей Села в Бухаресті). 
Увечері перегляд матчу Україна–Австрія о 19:00 (вболівальники купують квитки самостійно). 
Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 8, вівторок Бухарест - Чернівці 
Сніданок. Переїзд у Чернівці. Проходження румунсько-українського кордону. 
Посадка на поїзд №118 о 19:46 або на поїзд №008 о 21:08. 
 
День 9, середа Чернівці - Київ 
Прибуття до Києва за розкладом. 

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/#/ukraine

