
Відкриття Швейцарії 
 
9 днів – 355 євро 
Київ – Братислава – Зальцбург – Цюрих – Люцерн – Женева і Женевська Рив'єра – Берн – Інтерлакен – 
Мюнхен – Київ 
 
У вартість входить 

Проїзд комфортабельним автобусом; за маршрутом з Києва 
Розміщення в готелі 2-4*; 
Харчування; сніданки в готелях 

Екскурсії; містами Братислава, Зальцбург, Цюрих, Берн 
Супровід гіда. 

У вартість не входить 

Міські податки в готелях; 12 євро - обов'язкова доплата 
Додаткове харчування; обіди/вечері 
Вхідні квитки; в музеї та екскурсійні об'єкти 

Екскурсійні збори; 
Медичне страхування. 

Вартість туру при ранньому бронюванні за датами виїзду: 

Виїзд 06.06.2020 

 
Дорослі: Діти до 12 років: 

При бронюванні до 11.04.2020 355 € 315 € 

Виїзд 11.07.2020 

 
Дорослі: Діти до 12 років: 

При бронюванні до 16.05.2020 355 € 315 € 

Виїзд 08.08.2020 

 
Дорослі: Діти до 12 років: 

При бронюванні до 13.06.2020 355 € 315 € 

Виїзд 12.09.2020 

 
Дорослі: Діти до 12 років: 

При бронюванні до 18.07.2020 355 € 315 € 

Виїзд 10.10.2020 

 
Дорослі: Діти до 12 років: 

При бронюванні до 15.08.2020 355 € 315 € 

Виїзд 24.10.2020 

 
Дорослі: Діти до 12 років: 

При бронюванні до 29.08.2020 355 € 315 € 

Вартість додаткових екскурсій складається з вартості вхідних квитків та/ або транспортного обслуговування, 
та/ або послуг гіда та/ або резервації, та/ або вартості паркування/ стоянки/ в'їзду автобуса на територію 
об'єкта. Автобусне обслуговування і супровід керівника у вільний час не передбачено.  

Компанія залишає за собою право змінювати програму туру без зменшення загального обсягу послуг. 
Компанія не несе відповідальності за трафік на дорогах, погодні умови і роботу митних служб. 

Автобус рухається зі швидкістю, дозволеною правилами перевезення пасажирів у країнах Євросоюзу. 
Туалети в країнах Євросоюзу можуть бути платними, середня вартість – від 0,5 до 1 євро. 

Проживання в готелях категорії 2-4*. Туристи, які подорожують одні, можуть бути розміщені на додатковому 
ліжку в двомісному номері. 

Гарячі напої в автобусі готуватися не будуть. Під час тривалих переїздів кожні 3-3,5 години ми будемо 
робити зупинки, де буде можливість придбати чай/ каву або інші напої. 

Мінімальна кількість для виконання факультативної програми – 20 осіб. 

Супроводжувач групи НЕ влаштовує організований заїзд групи в супермаркети, якщо це не вказано в 
програмі туру. При виїзді з Євросоюзу на кордоні TAX-FREE оформлятися НЕ БУДЕ. 
 
 
 



День 1 Київ 
20.00 Від'їзд з Південного терміналу залізничного вокзалу комфортабельним автобусом. 
Транзит по території України. Можливе приєднання до групи в Житомирі, Рівному, Львові, Мукачево поїздом 
(квитки купуються туристами самостійно). 
 
День 2 Братислава 
8:30 Приєднання до групи туристів, які прибувають до Ужгорода поїздом. Переїзд на українсько-словацький 
кордон. Проходження прикордонного контролю. 
Переїзд до міста Братислава. Невелика екскурсія-прогулянка "Вечірня Братислава" (у вартості). 
Поселення в транзитний готель. Ночівля. 
 
День 3 Зальцбург - Зальцкаммергут 
Сніданок у готелі. Виїзд із готелю. 
Переїзд до Зальцбурга (Австрія). Пішохідна екскурсія Зальцбургом "Звуки музики" (у вартості). 
Вільний час у Зальцбурзі. Обід у кафе міста*. 
Додатково пропонуємо екскурсію мальовничими гірськими містечками й озерами Австрії "Озерний край 
Зальцкаммергут" (додатково: дорослі – 45 євро, діти – 30 євро). 
Переїзд у транзитний готель на території Німеччини. Поселення в готель. Ночівля. 
 
День 4 Цюрих – Люцерн 
Сніданок у готелі. Виселення. Переїзд до Швейцарії. 
Пішохідна екскурсія містом "Знайомство з Цюрихом" (у вартості). Обід у кафе міста*. 
Запрошуємо на екскурсію «Люцерн – місто розмальованих будинків» (екскурсійний збір: 35 євро – дорослі, 
20 євро – діти). Переїзд у готель. Поселення. Ночівля. 
 
День 5 Люцерн – Женева – Монтре – Веве – Лозанна 
Прогулянка Женевою.  
Знайомство зі Швейцарією було б неповним без подорожі містами Швейцарської Рив'єри – Лозанною, Веве і 
Монтре (оплачується додатково: дорослі – 50 євро, діти до 12 років – 30 євро). 
Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 6 Берн – Інтерлакен – Німеччина (Австрія) 
Сніданок у готелі. Виселення. Переїзд до Берна. 
Запрошуємо на пішохідну екскурсію містом "Місто у ведмежих обіймах" (у вартості). 
Обід у кафе міста. Запрошуємо відправитися досліджувати природні пам'ятки Швейцарії на екскурсії до 
міста Інтерлакен (додатково: 45 євро – дорослі, 30 євро – діти до 12 років). 
Переїзд у готель на території Німеччини або Австрії. Поселення. Ночівля. 
 
День 7 Мюнхен 
Ранній сніданок у готелі. Виселення з номерів. Переїзд до Мюнхена. 
Запрошуємо на екскурсію "Знайомство з Мюнхеном" (екскурсійний збір: 15 євро – дорослі, 10 євро – діти до 
12 років). Вільний час у Мюнхені. Запрошуємо відвідати додаткові екскурсії: 
Вражаючу Мюнхенську резиденцію (додатково: 15 євро + вхідний квиток 6 євро, тільки для дорослих від 18 
років).  
Німецький музей з гідом (додатково: 15 євро + вхідний квиток).  
Пивний ресторан «Хофбройхаус» (додатково: дорослі – 30 євро, діти – 20 євро).  
Від'їзд із Мюнхена. Переїзд у транзитний готель на території Чехії. Поселення і ночівля. 
 
День 8 Чехія – Польща – Львів 
Сніданок у готелі. Виселення з готелю. Від'їзд в Україну. Транзит по території Польщі із зупинкою в 
супермаркеті ТЕСКО для обіду й покупок (за можливості). Прибуття до Львова після 23:00. 
 
День 9 Київ 
Прибуття до Києва в першій половині дня. 


