
Прекрасна Баварія (авіа) 
02.05.2020 - 7 днів – 599 євро  
Київ – Прага – Нюрнберг – Байройт – Бамберг – Мюнхен – Гармиш-Партенкірхен – Грайнау – оз. Айбзе – 
Інсбрук – Нойшванштайн – Хоеншвангау – Фюссен – Херренкімзеє (оз. Кімзе) – Інгольштадт – Прага – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ–Прага–Київ; 
6 ночей у готелях зі сніданками; 2-, 3-місні номери, душ, WC 
Проїзд у комфортабельному автобусі за маршрутом; 
кондиціонер, ТВ, WC 
Екскурсійне обслуговування за програмою; 
Супровід гіда-керівника; за маршрутом, користування 
системою радіогід оплачується додатково 2 євро/день 

У вартість не входить 
Медична страховка; до 60 років - 8 євро, після 60 років - 16 
євро, 76-80 років - 24 євро 
Факультативні екскурсії; оплачуються, за бажанням 
Вхідні квитки в замки і музеї; та інші особисті витрати 
Доплата за SNGL; 200 євро за одномісне розміщення в 
готелі 
Віза за потреби. 

 
День 1 Київ – Прага – Нюрнберг  
Виліт з Києва о 05:05 (Чеські авіалінії). Прибуття в Прагу о 06:10 (за місцевим часом). 
Посадка в автобус. Переїзд у Нюрнберг. Оглядова екскурсія по Нюрнбергу. Вільний час у Нюрнберзі. 
Обід у національному Баварському ресторані (оплата самостійно).  У другій половині дня - вільний час в 
Нюрнберзі. Ми запрошуємо вас до факультативної екскурсії з гідом (аудіогід) "Імператорський замок 
Кайзербург (Нюрнберг)" (25 євро, включаючи вхідний квиток, група від 15 осіб). Основні визначні пам'ятки 
Кайзербурга включають Лицарський зал, "Подвійну каплицю", "Круглу вежу" Зінвельтурм XII століття, 
будівлю секретаріату і стару свердловину. Заїзд в готель у центрі Нюрнберга.Прогулянка ввечері 
Нюрнбергу. Ночівля в готелі.  
Всього за день 295 км. 

День 2 Нюрнберг (Байройт – Бамберг) 
Сніданок у готелі. Вільний час у Нюрнберзі для самостійного відвідування музеїв, імператорського палацу, а 
також для шопінгу. 
Факультативна екскурсія «Верхня Франконія (Баварія) – Байройт і Бамберг» (35 євро). 
Ночівля в готелі в центрі Нюрнберга.  

Всього за день 215 км. 

День 3 Мюнхен 
Сніданок у готелі. Звільнення номерів. Переїзд у Мюнхен. 
Оглядова екскурсія по історичному центру. Вільний час для шопінгу, відвідування скарбниці резиденції 
Вітельсбахів (квиток самостійно), відвідування Пінакотеки (квиток самостійно). 
Можливий обід із живою музикою в знаменитому пивному ресторані «Хофбройхаус» (оплата самостійно). 
Після обіду можливе відвідування музею «BMW» (вхідний квиток самостійно, пересування на метро). 
Поселення в готель в Баварських Альпах біля всесвітньо відомого курорту Гарміші-Партенкірхен. Ночівля в 
готелі.  
Всього за день 280 км. 

День 4 Обераммергау - Гармиш-Партенкірхен – Грайнау – оз. Айбзе – Інсбрук 
Сніданок у готелі. Вільний день в Баварських Альпах. 

Факультативна екскурсія: «Баварські Альпи – Австрійські Альпи, Тіроль» (45 євро). 

Екскурсія по Інсбруку.  

Повернення в готель в Баварських Альпах. Ночівля в готелі. 

Всього за день 210 км. 

День 5 Замок Нойшванштайн - замок Хоеншвангау – Фюссен 
Сніданок у готелі. Вільний день в Баварських Альпах. 
Факультативна екскурсія: замки «казкового короля»: Нойшванштайн, Хоеншвангау і місто романтиків 
Фюссен (45 євро, включаючи вхідні квитки та аудіогіда). 
Охочі зможуть відвідати королівські терми Фюссена (від 2х до 3х годин, оплачується додатково на місці.З 
собою мати купальник, рушник, капці).  
Повернення в готель в Баварських Альпах. Ночівля в готелі. 

Всього за день 150 км. 

День 6 Херренкімзеє, оз. Кімзе – Інгольштадт – заводи Ауді - аутлет 
Сніданок у готелі. Виселення з готелю. Факультативна екскурсія: «Баварський Версаль – палац 
Херренкімзеє» (30 євро, включаючи вхідні квитки, аудіогіда і квиток на корабель). 
Після обіду, переїзд в  місто Інгольштадт. Пропонується факультативна екскурсія на головний завод фірми 
«Audi» в Інгольштадт (25 євро, група від 15 до 30 осіб).  

Або ж – шопінг в аутлеті «бутик-містечко Інгольштадт Віллаж», 7 км від центру міста (проїзд 10 євро). 
Переїзд в готель в районі міста Вайден (Баварія). Ночівля в готелі в Вайдені (неподалік від кордону з 

Чехією). 

Всього за день 470 км. 



 
День 7 Прага – Київ 
Сніданок у готелі. Переїзд з Вайдена до Праги. 
Прибуття в Прагу близько обіду. Запрошуємо на екскурсію Празьким Градом із зовнішнім оглядом собору 
святого Віта, Малої Країни, Карлова моста. Вільний час у Празі. 
Трансфер в аеропорт. Виліт до Києва о 22:40. Приліт о 01:40 (на наступний день, субота). 
 
Додаткова інформація 
Факультативні екскурсії відбуваються за умови участі групи від 25 осіб. 
Авіапереліт. Польотні дані:  
OK 917 KBP PRG 0505 0610 
OK 916 PRG KBP 2240 0140  
Авіапереліт Київ-Прага-Київ, а/к Czech Airlines (Чеські авіалінії) – регулярний рейс. Багаж: 23 кг. Ручна 
поклажа: 8 кг. На борту не годують. Реєстрація в а / п - безкоштовна. 


