
Одного разу в Женеві 
 
5 днів – 555 євро. Виїзди: щосереди 
Женева – регіон Веве – термальні джерела – Монтре – Лозанна – Женева 
 
У вартість входить 

Проживання в готелях 4* зі сніданками; точні назви готелів 
відомо за 1 тиждень до заїзду; у деяких готелях Європи при 
заселенні необхідно залишити депозит готівкою, що 

повертається, для оплати міні-бару 
Груповий трансфер аеропорт–готель–аеропорт; під рейси 
прильотів з 10:00 до 14:00, а зворотний виліт у будь-який 

час (приліт у Женеву/виліт із Женеви) 
Переїзди за програмою; 
Екскурсії в супроводі гіда; за програмою; навушники на весь 

тур 15 євро 

У вартість не входить 

Авіапереліт; 
Медична страховка; 
Додаткові екскурсії; оплачуються тільки на місці у франках 

та євро 
Особисті витрати. 

 
Додаткова інформація 
Усі заїзди гарантовані від 2 осіб. 
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. 
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. 
 
Вартість туру: 
1/DBL – 555 євро з людини. 
EXB (додаткове розкладне місце) – 513 євро з людини. 
СHD (діти 5-12 років) – 495 євро з людини. 
Доплата за SNGL – 444 євро. 
Проживання в готелях категорії 4* зі сніданком. 
 
Можливі готелі для розміщення: 
Zurich – Fassbind 4*, Swissotel 4*, Courtyard 4* 
Регіон Юнгфрау – Regina Wengen 4* 
Bern – Hotel Ambassador 4*, Novotel 4* 
Montreux або Івердон – Modern Times 4* 
Geneve – Cornavin 4*. 
У період проведення виставок, конференцій, фестивалів тощо розміщення за програмою може проводитися 
у відмінних від заявлених готелях/містах/курортах. 
 
День 1 Ваше місто/Київ – Женева – регіон Веве 
Приліт у Женеву. Включено групові трансфери на приліт у Женеву під рейси з 10:00 до 14:00. 
Трансфер у готель 4*. Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 2 Франція - термальні джерела 
Сніданок у готелі. Відпочинок на курорті. 
Варіант 1. Факультативна екскурсія до Франції (150 франків з людини) – Ансі, Івуар АБО Шамоні. 
Варіант 2. Факультативна вечірня екскурсія в термальний центр у Lavey-Les-Bains (100 франків з людини). 
Увага! Центр може бути закритий з технічних причин. Ніч у готелі. 
 
День 3 Монтре – Лозанна – Женева 
Сніданок у готелі. Поїздка до Швейцарської Рив'єри. 
Відвідування Шильонського замку (вхідні квитки в Шильонський замок включені у вартість туру). 
Поїздка у Веве. Переїзд у Лозанну. Після прибуття в Женеву оглядова екскурсія по місту. 
Розміщення в готелі. Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 4 Женева 
Сніданок у готелі. Вільний день у Женеві. Ніч у готелі. 
 
День 5 Женева – Ваше місто/Київ 
Сніданок у готелі. Груповий трансфер в аеропорт Женеви. Повернення в Україну. 


