Цюрих – улюблене місто (груповий авіатур до Швейцарії)
7 днів – 888 євро
Цюрих – Штайн-ам-Райн – Ліхтенштейн – Люцерн – Інтерлакен – Юнгфрауйох (Долина водоспадів) –
Термальний центр Альпамаре – Базель – Цюрих
У вартість входить
Проживання в готелях 4*; можливі готелі: Zurich – Fassbind
4*, Swissotel 4*, Courtyard 4*
Харчування; сніданки
Груповий трансфер аеропорт–готель–аеропорт; під УСІ
рейси прильоту і вильоту в будь-який час до/з Цюриха
Переїзди за програмою;
Екскурсії та супровід професійного гіда; за програмою

У вартість не входить
Авіапереліт;
Медична страховка;
Доплата за одномісне розміщення; 555 євро
Аудіогід; 15 євро за весь тур
Особисті витрати; у деяких готелях Європи при заселенні
необхідно залишити депозит готівкою, який повертається,
для оплати міні-бару

Додаткова інформація
Увага! У період проведення виставок, конференцій, фестивалів тощо розміщення за програмою може
проводитися у відмінних від заявлених готелях/ містах/ курортах, але зі 100% збереженням екскурсійної
програми.
Вартість туру:
1/ DBL – 888 євро за людину.
EXB (додаткове розкладне місце) – 845 євро за людину.
СHD (діти 5-12 років з 2 дорослими в номері) – 820 євро за людину.
Доплата за SNGL – 555 євро.
День 1, субота Київ – Цюрих
Приліт до Цюриха. Безкоштовні трансфери для всіх туристів, які прилітають до Цюриха. Зустріч в аеропорті.
Увага! Гід чекає на туристів максимум 30 хвилин після приземлення літака.
Переїзд у готель. Розміщення в номерах (офіційно – check in з 15.00).
Оглядова двогодинна екскурсія Цюрихом.
Якщо заїзд з гідом, то після розселення він чекає в холі готелю 15 хвилин.
Якщо з водієм – при виникненні питань можна зателефонувати на черговий телефон +41794277031.
Вільний час. Ніч у готелі.
День 2, неділя Цюрих – Штайн-ам-Райн – Ліхтенштейн
Сніданок у готелі. Факультативна поїздка на Рейнський водоспад та в місто з казки Штайн-ам-Райн і
князівство Ліхтенштейн (150 франків/особа). Повернення в готель. Вільний час. Ніч у готелі.
День 3, понеділок Цюрих – Люцерн – Інтерлакен
Сніданок у готелі. Факультативна екскурсія в Люцерн (150 франків/особа).
Переїзд в Інтерлакен – всесвітньо відомий гірськолижний курорт у Швейцарських Альпах. Можливість
покупки сувенірів і годинників у магазині Кірххофер зі знижкою до 15%.
Повернення в готель на поїзді або автобусі. Вільний час. Ніч у готелі.
День 4, вівторок Цюрих – Юнгфрауйох (Долина водоспадів)
Сніданок у готелі. Вільний день.
Додаткова екскурсія в гори (можливо взимку і влітку) за бажанням (150 франків за людину).
Тільки влітку: для тих, хто не їде в Альпи, – додаткова екскурсія в Долину водоспадів і на озеро Брінц.
Повернення в готель на поїзді або автобусі. Ніч у готелі.
День 5, середа Цюрих – Термальний центр Альпамаре
Сніданок у готелі. Термальний центр Альпамаре (150 франків за людину).
Термальний центр + вечеря в типовому швейцарському ресторані (салат, м'ясо по-цюрихському, десерт).
Можна замовити тільки терми або тільки вечерю. Повернення в Цюрих. Ніч у готелі.
День 6, четвер Цюрих – Базель
Сніданок у готелі. Факультативна екскурсія в Базель (150 франків за людину). Ніч у готелі.
День 7, п'ятниця Цюрих – Київ
Сніданок у готелі. Безкоштовні трансфери для всіх туристів, що вилітають з Цюріха. Повернення в Україну.

