
У пошуках земного Раю 
 
7 днів – 599 євро 
Київ – Прага – Нюрнберг – Вюрцбург – Бамберг – Ротенбург на Таубері – Боденське озеро – о-в Майнау – 
Вадуц – Фюссен – Обераммергау – Бад-Тельц – Бад-Райхенгалль – Зальцкаммергут – Гальштат – Бад-Ішль 
– Санкт-Вольфганг-ім-Зальцкаммергут – Берхтесгаденські Альпи – Прага – Київ 
 
У вартість входить 

Авіапереліт Київ–Прага–Київ; 
Проїзд автобусом за маршрутом; 
Проживання в готелях 3*; на базі сніданків, 6 ночей 
Екскурсії за програмою; 

Супровід гіда; аудіогід - 2 євро/день 

У вартість не входить 

Медична страховка; 
Доплата за одномісне розміщення; 200 євро 
Податок на проживання; 
Вхідні квитки в замки і музеї; 

Факультативні екскурсії. 

 
Додаткова інформація 
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. 
 
День 1 Київ – Прага – Нюрнберг 
Прибуття авіарейсом із Києва в Прагу, столицю Чехії (о 06.10 за розкладом). 
Переїзд у славетне «імперське місто» Нюрнберг. Пішохідна екскурсія по місту. 
У вільний час можна долучитися до багатих традицій місцевої кулінарії, зайнятися шопінгом і відвідати дуже 
цікаві музеї. Розміщення в готелі***. Ночівля. 
 
День 2 Нюрнберг – Вюрцбург – Бамберг 
Сніданок. Вільний час. Факультативна автобусна екскурсія у Вюрцбург і Бамберг (вартість автобусної 
поїздки майже на весь день – 40 євро). 
Пішохідна екскурсія Вюрцбургом. Вільний час. Ви зможете скуштувати знамените на увесь світ франконське 
вино «Штайнвайн» (можливо, найсмачніше вино у світі!) 
Переїзд у чарівний Бамберг – «франконський Рим». Захоплююча прогулянка Старим містом. 
Повернення у готель***. Ночівля. 
 
День 3 Нюрнберг – Ротенбург на Таубері – Боденське озеро 
Сніданок. Звільнення готельних номерів. Вільний час у Нюрнберзі. 
Переїзд у Ротенбург на Таубері – «найромантичніше місто Німеччини». Прогулянка містом. 
Переїзд до Боденського озера. Розміщення в готелі*** в районі Боденського озера. Ночівля. 
 
День 4 Боденське озеро – о-в Майнау – Вадуц 
Сніданок. Вільний час. Факультативна автобусна екскурсія (вартість автобусної поїздки майже на весь день 
– 40 євро) з оглядом акваторії Боденського озера, надзвичайно красивого «острова квітів» Майнау. 
Також відвідування чарівного містечка Вадуц – столиці мініатюрного князівства Ліхтенштейн. Вільний час. 
Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 5 Боденське озеро – Фюссен – Обераммергау – Бад-Тельц – Бад-Райхенгалль 
Сніданок. Звільнення готельних номерів. Захоплюючий автобусний переїзд від Боденського до 
Королівського озера по знаменитій Німецькій Альпійській дорозі (Deutsche Alpenstraße) з приголомшливими 
гірськими пейзажами і цікавими культурними пам’ятками: огляд чарівного містечка Фюссен і грандіозної 
барокової Церкви на лузі (Візкірхе). 
Незабутня прогулянка по Обераммергау. Зупинка у затишному містечку Бад Тельц.  
Розміщення в готелі*** в районі Бад-Райхенгалля у передгір’ї Баварських Альп. Ночівля. 
 
День 6 Бад-Райхенгалль – Зальцкаммергут – Гальштат – Бад-Ішль – Санкт-Вольфганг-ім-
Зальцкаммергут 
Сніданок. Вільний час. Факультативна автобусна екскурсія у надзвичайно популярний туристичний регіон 
Зальцкаммергут (вартість автобусної поїздки майже на весь день – 40 євро). 
Гальштат – ідилічне казкове селище на озері посеред скель, яке знаходиться під охороною ЮНЕСКО. 
Бад-Ішль – аристократичний бальнеологічний курорт у майже незайманому лісі і Санкт-Вольфганг-ім-
Зальцкаммергут – іграшкове затишне містечко на березі однойменного озера. 
Повернення в готель***. Ночівля. 
 
День 7 Бад-Райхенгалль – Берхтесгаденські Альпи – Прага – Київ 
Сніданок. Звільнення готельних номерів. 
Автобусна екскурсія у Берхтесгаденські Альпи: відвідування феєричного баварського селища Шенау на 
березі Королівського озера. Цікава прогулянка по Королівському озеру на катері. 
Захоплюючий підйом на канатній дорозі на вершину гори Йеннер, або ж огляд знаменитого «Орлиного 
гнізда». Переїзд у Прагу. Виліт авіарейсом з Праги (за розкладом о 22.40). Прибуття в Київ. 


