
Швейцарія - це Рай! (11 днів) 
 

11 днів – 1199 євро 
Київ - Мілан - Лугано - Беллінцона - перевал Сен-Готард - Андерматт - Цюрих (Шаффхаузен - Штайн ам 
Райн - Рейнський водоспад) - Базель - Берн - Женева (Женевське озеро) - Лозанна - Веве - Монтре - 
Шийонський замок - (Грюєр) - Інтерлакен (водоспади Трюммельбах, 
Рейхенбахський водоспад, Маєрлінг) - Брюніг - Пілатус - Люцерн - Лугано (Аскона - Локарно) - Мілан – Київ 

 
У вартість входить 
Авіапереліт; Київ-Мілан-Київ 
10 ночей у готелях 3* зі сніданками; дво або тримісні номери, 
душ, WC). Доплата за SINGL - 400 євро. Увага! Одномісні 
номери можуть бути з односпальним ліжком та маленькими за 
площею 
Cупровід професійного гіда; Екскурсії; вказані у програмі 
Проїзд автобусом за вказаним маршрутом; кондиціонер, 
туалет, ТВ. 

У вартість не входить 
Вхідні квитки у музеї, додаткові екскурсії; 
Проїзд у міському транспорті; 
Медична страховка; 10 євро - для туристів до 60 років, 20 євро 
- після 60 років 
Для власників не біометричних паспортів віза; 85 євро. 
Пенсіонери та діти до 12 років сплачують консульський збір у 
повному обсязі 
Туристичний збір в готелях. 

 
Додаткова інформація 

Увага: додаткові екскурсії відбудуться за наявності мінімум 17 охочих! 
*** Ціни на екскурсії можуть бути трохи змінені в залежності від курсу Швейцарського франка до євро. 
Груповий авіаквиток з даного туру виписується не раніше ніж за день до вильоту. 

 

День 1 Київ – Мілан – Лугано 
Виліт з Києва в Мілан о 10:40. Посадка в автобус. Переїзд в Лугано. Прогулянка містом Лугано. Розміщення в 
готелі біля Лугано. 

 

День 2 Лугано - Беллінцона - перевал Сен-Готард - Андерматт – Цюрих 

Сніданок. Огляд Беллінцони - тихої й чарівної столиці «найтеплішого кантону Швейцарії». 
Відвідування курортного містечка Андерматт і знаменитого Чортового моста. Переїзд в район Цюриха. 

 

День 3 Цюрих (Шаффхаузен - Штайн ам Райн - Рейнський водоспад) 

Сніданок. Пішохідна екскурсія по Цюриху. Вільний час. Для охочих - автобусна поїздка (30 у.о.) в «найбільш 
швейцарське» місто - Шаффгаузен та «Рейнську перлину» - місто Штайн-ам-Райн; відвідування Рейнського 
водоспаду - найбільшого водоспаду в Європі. Повернення в готель. 

 

День 4 Цюрих - Базель - Берн – Женева 

Сніданок. Звільнення номерів. Відвідування Базеля. Прогулянка містом. Переїзд у Берн. 
Пішохідна прогулянка по місту. Переїзд у район Женеви. 

 

День 5 Женева (Женевське озеро) 

Сніданок. Екскурсія по Женеві. Вільний час. Для тих, хто бажає - захоплива прогулянка на катері по 
Женевському озеру (12 у.о.). Вільний час. Повернення в готель. 

 

День 6 Женева - Лозанна - Веве - Монтре - Інтерлакен – Гріндельвальд 

Сніданок. Переїзд у Лозанну. Прогулянка містом. Відвідування «Перлин швейцарської Рив'єри» - Веве і 
Монтре. Відвідування Шийонського замку (вхідний квиток у замок 12 у.о.). 
Переїзд у район Інтерлакена. Розміщення в готелі. *При проживанні в Венгені туристи самостійно оплачують 
проїзд на поїзді - в місті немає руху автомобільного транспорту. 

 

День 7 Інтерлакен – Гріндельвальд 

Сніданок. Вільний день для відпочинку в горах в районі Інтерлакена. 
 

День 8 Інтерлакен (водоспади Трюммельбах, Рейхенбахський водоспад, село Маєрлінг) 

Сніданок. Вільний час в районі Інтерлакена. 
Додаткова автобусна поїздка на весь день (40 у.о.). Ви відвідаєте унікальні водоспади Трюммельбах, 
розташовані в скельних гротах, знаменитий високогірний Рейхенбахський водоспад. 

 

День 9 Інтерлакен - Брюніг - Пілатус - Люцерн – Серпіано 

Сніданок. Переїзд у місто Люцерн через альпійський перевал Брюніг. 
По дорозі - захопливий підйом на вершину містичної гори Пілатус (2135 м) на найстарішій в Європі зубчастій 
залізниці (55 у.о.). Пішохідна екскурсія по Люцерну. Вільний час. Переїзд у Серпіано. 

 

День 10 Лугано (Аскона - Локарно) 

Сніданок. Прогулянка по Локарно. Прогулянка по чудовій набережній Аскони - «перлини озера Маджоре». 
Факультативна поїздка (вартість 20 у.о.) в мальовничу долину річки Верзаска. 

 

День 11 Лугано - Мілан – Київ 

Сніданок. Переїзд до Мілана. Виліт з Мілана до Києва, рейс PS 312 (а\к МАУ). 


