
Феєрично-Карнавальний Експрес 

 
7 днів – 449 євро 
Київ – (Львів) – Перемишль – Вроцлав – Дрезден – Маастрихт – Кельн – Франкфурт-на-Майні – Дрезден – 
Краків – Перемишль – (Львів) – Київ 
 
У вартість входить 

Готелі 3*-4*, зі сніданками; 2 ночі в Польщі + 4 ночі в 
Німеччині; доплата за одномісне проживання 170 євро 
Проїзд комфортабельним автобусом єврокласу; за 

маршрутом 
Екскурсії за програмою; вечірня прогулянка по містах 
Вроцлав і Краків, оглядові екскурсії містами Дрезден, 

Франкфурт-на-Майні, Маастрихт, відвідування карнавалу в 
Кельні. 

У вартість не входить 

Медична страховка; 5 євро до 60 років, 10 євро 60-75 років 
Квитки на поїзд №705 Київ–Перемишль–Київ; від 50 євро 2 
клас; від 70 євро 1 клас 

Туристичний податок на проживання в готелях Німеччини. 

 
День 1, п'ятниця Київ – Львів – Перемишль – Вроцлав 
Виїзд з Києва Інтерсіті №705 Київ–Перемишль о 06:00. До туру можна приєднається у Львові. Поїзд Інтерсіті 
№705: прибуття поїзда об 11:09, відправлення поїзда об 11:20. 
Прибуття в Перемишль о 12:37. Переїзд до Вроцлава. Вечірня прогулянка чарівним містом "у пошуках 
гномиків". Ночівля в передмісті. 
 
День 2, субота Вроцлав – Дрезден – Кельн 
Сніданок. Переїзд у Дрезден – екскурсія по місту, яке за його красу назвали «Флоренцією на Ельбі». 
Вільний час для відвідування знаменитої Дрезденської галереї, де можна помилуватися всесвітньо 
відомими шедеврами. Переїзд у Кельн. Ночівля в передмісті Кельна. 
 
День 3, неділя Кельн – Маастрихт (карнавал) 
Сніданок. Наш девіз для цих карнавальних днів: «Нікуди не поспішаємо, веселимося від душі!» 
Поїздка в Маастрихт, де в цей день проходить головний парад.  
Вільний час. Увечері повернення в готель у передмісті Кельна. Ночівля. 
 
День 4, понеділок Кельн (карнавал) 
Сніданок. Карнавальна хода в Кельні – Rosenmontag, коли центром міста протягом 3 годин проходить 
найбільший парад Німеччини, хода завдовжки 6 кілометрів. Близько півтора мільйона глядачів з усього світу 
приїжджають, щоб насолодитися атмосферою свята. 
Вільний час. Увечері повернення в готель у передмісті Кельна. Ночівля. 
 
День 5, вівторок Кельн – Франкфурт-на-Майні – Дрезден 
Сніданок. Переїзд до Франкфурта-на-Майні, екскурсія по місту. 
У вільний час – чому б не зайнятися шопінгом, у Франкфурті для цього є всі умови! 
Переїзд у район Дрездена. Ночівля. 
 
День 6, середа Дрезден – Краків 
Сніданок. Переїзд до Кракова. Вечірня прогулянка древньою столицею Польщі: Вавель, Королівський шлях, 
Старе місто, Ринкова площа, Ратуша, Маріанський костел, Барбакан. 
Ночівля в передмісті. 
 
День 7, четвер Краків – Перемишль – Львів – Київ 
Сніданок. Переїзд у Перемишль. 15:45 – виїзд поїздом Інтерсіті Перемишль–Київ. 
18:33 – прибуття до Львова. 23:53 – прибуття в Київ. 


