
Діаманти французького Бордо 
 
4 дні – 599 євро 
Київ – Бордо – Дюна Піла – Лагуна Аркашон – Устрична ферма – Сент-Еміліон – Бордо – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт; 
Трансфери та екскурсії; за програмою 
Проживання в готелі; у Бордо - 3 ночі, харчування - сніданки 
Дегустації. 

У вартість не входить 
Медична страховка; 5 євро для осіб до 60 років; 10 євро для 
осіб старше 60 років 
Вхідні квитки; 
Факультативні екскурсії; музей Вина, екскурсія в Сент-
Емільон і дегустація вин 
Особисті витрати; додаткове харчування, проїзд на 
громадському транспорті 

 
Додаткова інформація 
*Ця пропозиція підходить також для організації корпоративних заходів та івентів різного рівня. 
Остаточна вартість формується після підтвердження всіх опцій, залежно від дати проведення програми, 
кількості осіб у групі, вибору готелю проживання, вибору рейсів авіаперельоту, кількості трансферів та 
екскурсій, вибору меню в ресторанах. Вказана вартість актуальна для групи мінімум 25 осіб. За запитом 
можуть бути запропоновані інші або додаткові екскурсії. 
Дегустації: 
– дегустація 2 сортів вина в рамках круїзу по Гаронні; 
– дегустація виробника вин регіону Медок; 
– дегустація устриць з вином в Аркашоні. 
 
День 1 Київ – Бордо 
Виліт з Києва (аеропорт Бориспіль), приліт в аеропорт Бордо. 
Зустріч з представником Феєрії. Трансфер у готель. 
14:00 Оглядова екскурсія історичним центром Bordeaux. На закінчення екскурсії – круїз по річці Гаронна 
уздовж набережної Бордо.  
Трансфер у готель. Розміщення в готелі в Бордо. Ночівля. 
 
День 2 Бордо - Дюна Піла - Лагуна Аркашон - Устрична ферма 
Сніданок у готелі. Відвідування регіону Médoc, де виробляють найкращі бордоські червоні вина.  
Відвідування енотеки і дегустація 2-х видів вина. Обід (оплачується додатково) в одному з вишуканих 
ресторанів міста Бордо. 
Переїзд до Dune Pilat (Дюна Піла) – найвищої піщаної дюни Європи.  Переїзд і відвідування Ferme ostréicole 
(ферми виробництва устриць). Дегустація найсвіжіших устриць з досконалими сортами вин. 
Переїзд до міста Аркашон. Екскурсія по Аркашону. Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 3 Бордо - Сент-Емільйон 
Сніданок у готелі. Вільний час у Бордо для прогулянок, відпочинку, відвідування музеїв і магазинів. 
Факультативна екскурсія в Saint-Emilion (оплачується додатково – 70 євро, від 10 осіб). 
Ви заглянете в підземний Сент-Емільон. Після відвідин підземного міста вам буде запропоновано 
продегустувати справжнє французьке вино Saint-Emilion Grand Cru! 
Повернення в Бордо близько 15.00. Вільний час для відпочинку і самостійних прогулянок. Ночівля. 
 
День 4 Бордо - Київ 
Сніданок у готелі, трансфер в аеропорт 
Виліт до Києва з Бордо, приліт до Києва (аеропорт Бориспіль). 


