
Музика Півночі: Рига, Стокгольм, Осло, Копенгаген і Берлін! 
 
7 днів – 295 євро 
 
Київ – (Вільнюс) – Рига – Стокгольм – Осло – Копенгаген – Берлін – Київ 
 
У вартість входить 
Проїзд комфортабельним автобусом; за маршрутом 
Проживання в готелях; за маршрутом, зі сніданками 
Розміщення в 4-місних каютах економ-класу; (без вікна) на 
поромі за маршрутом без харчування 
Екскурсії за програмою; 
Супровід гіда. 

У вартість не входить 
Додаткові екскурсії-проїзд в громадському транспорті; 
Податок на проживання в готелях 8 євро - обов'язкова 
доплата; 
Проїзд на поромі Данія – Німеччина-15 євро - обов'язкова 
доплата; 
Доплата за харчування на поромі-паром Рига-Стокгольм - 
сніданок 13 євро, вечеря - 36 євро (за бажанням); 
Медична страховка-7 євро, туристам у віці від 65 до 70 років - 
8 євро, від 70 років - 12 євро; 
Віза за потреби. 

 
День 1 Київ – Вільнюс 
7:00 – виїзд з Києва комфортабельним автобусом. Проходження українсько-білоруського кордону. Транзит 
по території Білорусі. Проходження білорусько-литовського кордону. Прибуття до Вільнюса.  
У випадку швидкого проходження кордону та прибуття до Вільнюса до 21:30 –вечірня екскурсія з гідом по 
старій частині Вільнюса (додатково – 10 євро/дорослий, діти до 16 років – безкоштовно). Ніч у Вільнюсі. 
 
День 2 Вільнюс – Рига - пором у Стокгольм 
7:30 Сніданок. Переїзд у Ригу. Зустріч з гідом. 13:00 Оглядова екскурсія «Рига – місто натхнення». Вільний 
час у Ризі. 16:30 - Трансфер у порт. Посадка на пором TALLINK. Відправлення в круїз. Ночівля на поромі. 
 
День 3 Стокгольм 
Сніданок на борту порома (оплачується додатково – за Вашим бажанням і вибором). 
10:30 - Прибуття в Стокгольм (екскурсійний збір – 25 євро обов'язкова доплата). Переїзд у центр 
Стокгольма. Запрошуємо на екскурсію «Гамла Стан – серце Стокгольма». Вільний час у центрі міста.  
Факультативно – відвідування відомого шведського музею Корабля "ВАСА" (трансфер, вхідний квиток і 
екскурсія – 30 євро дорослий/20 євро діти). Переїзд до Норвегії. Ніч у готелі. 
 
День 4 Осло – пором у Копенгаген 
Сніданок. Оглядова екскурсія по центру Осло. Відвідування знаменитих норвезьких музеїв (30 євро 
дорослі/20 євро діти; включаючи трансфер, екскурсію і вхідні квитки в 2 музеї). Вільний час в Осло.15:30 - 
Посадка на пором «DFDS SEAWAYS». 16:30 Відправлення в круїз у Копенгаген. Ночівля на поромі. 
 
День 5 Копенгаген – пором у Німеччину  
Сніданок на борту порома – шведська лінія (оплачується додатково). 9:45 Прибуття порома в Копенгаген. 
Оглядова пішохідна екскурсія по Копенгагену (екскурсійний збір – 20 євро обов'язкова доплата). 
Увага! Пересування по Копенгагену здійснюється на громадському транспорті! Поїздка до найкрасивішого в 
Північній Європі замку Фредеріксборг (додатково – 30/20 євро + вхідний квиток). Відправлення на південь 
Данії, пором у Німеччину (оплачується додатково обов'язкова доплата). Переїзд на ночівлю в готелі. 
 
День 6 Берлін 
Сніданок. Переїзд у Берлін.  Оглядова пішохідна екскурсія по Берліну. Увага! Пересування по Берліну 
здійснюється на громадському транспорті! Відвідування Рейхстагу (додатково – 5 євро за попередню 
реєстрацію). Вільний час. Переїзд у Польщу. Ніч у готелі. 
 
День 7 Київ 
7-30 Сніданок. Від'їзд в Україну. Залежно від проходження кордону – пізнє прибуття до Києва після 23:00. 
 
Додаткова інформація 
Вартість додаткових екскурсій складається з вартості вхідних квитків та/або транспортного обслуговування, 
та/або послуг гіда та/або резервації, та/або вартості паркування/стоянки/в'їзду автобуса на території 
об'єктів. Автобусне обслуговування і супровід керівника у вільний час не передбачено. 
Компанія залишає за собою право змінювати програму туру без зменшення загального обсягу послуг. 
Компанія не несе відповідальності за затори на дорогах, погодні умови і роботу митних служб. 
Автобус рухається зі швидкістю, дозволеною правилами перевезення пасажирів у країнах Євросоюзу. 
Туалети в країнах Євросоюзу можуть бути платними, середня вартість – від 0,50 до 1 євро. 
Проживання в готелях категорії 2-4*. 
Туристи, які подорожують одні, можуть бути розміщені на додатковому ліжку в двомісному номері. 
Гарячі напої в автобусі готуватися не будуть. Під час тривалих переїздів кожні 3-3,5 години ми будемо 
робити зупинки, де буде можливість придбати чай/каву або інші напої. 
Мінімальна кількість для виконання факультативної програми – 20 осіб. 
Супроводжувач групи НЕ влаштовує організований заїзд групи в супермаркети, якщо це не зазначено в 
програмі туру. При виїзді з Євросоюзу на кордоні TAX-FREE оформлятися НЕ БУДЕ. 



 
Вартість тура 

 Дорослі Діти до 12 років: 

Раннє бронювання за 16 тижнів: 295 € 275 € 

Раннє бронювання за 8 тижнів: 320 € 300 € 

Базова вартість туру: 350 € 330 € 

 


