
Швейцарія - це рай! (10 днів, авіатур через Женеву)  
 
10 днів, від 1299 €EUR 
 
Київ - Женева - Берн - Базель - Цюрих (Рейнський водоспад - Шаффгаузен - Штайн-ам-Райн) - Вадуц 
(князівство Ліхтенштейн) - перевал Сан-Бернардіно - Беллінцона - Лугано (Аскона - Локарно - долина 
Верзаска) - перевал Сен Готард - Андерматт - пік Пілатус - Люцерн – Інтерлакен - водоспад 
Трюммельбах - Рейхенбахський водоспад - Маєрлінг - перевал Яунпас - Грюєр - Шоколадна фабрика 
Кайє - Івердон-ле-Бен - замок Шийон - Швейцарська Рив'єра (Монтре, Веве, Морж, Ролль і Ньйон) - 
Лозанна - Женева - Київ 
 
Правила в'їзду до Швейцарії  >>> 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ-Женева-Київ, а/к МАУ; 
PS485 KBP 10:30 - GVA 12:30 // PS486 GVA 
13:15 - KBP 17:00 
9 ночей у готелях 3* зі сніданками; Дво- або 
тримісні номери, душ, WC 
Усі трансфери за маршрутом; 
Екскурсії за програмою; 
Cупровід професійного гіда. 

У вартість не входить 
Вхідні квитки у музеї, додаткові екскурсії; 
Проїзд у міському транспорті; 
Доплата за SINGL; 400 євро. Увага! Одномісні номери можуть бути з 
односпальним ліжком та маленькими за площею 
Медична страховка; 20 євро - для туристів до 60 років, 40 євро - після 60 
років 
Туристичний збір в готелях. Оплачується гіду в турі; розмір сіті-такс 
залежить від міста 

  
День 1 Київ - Женева 
Виліт з Києва, аеропорт Бориспіль, а/к МАУ. Польотні дані: 
PS485 KBP 10:30 - GVA 12:30 // PS486 GVA 13:15 - KBP 17:00 
Прибуття у Женеву за розкладом. Посадка в автобус.Екскурсія по Женеві. Для охочих – прогулянка на 
катері по Женевському озеру (близько 15 у.о.) Вільний час. Трансфер у готель, поселення. Ночівля. 
 
День 2 Берн - Базель 
Сніданок у готелі, виселення. Переїзд у Берн. Екскурсія у Берні. Вільний час. 
Відвідування Базеля - «найкультурнішого міста світу» (можлива також поїздка через Рейн на «найбільш 
екологічно чистій поромній переправі»). Переїзд в Цюріх. Розміщення в готелі. Ночівля. 
 
День 3 Цюрих (Шаффгаузен - Штайн-ам-Райн - Рейнський водоспад) 
Сніданок у готелі. Пішохідна екскурсія по Цюриху. Вільний час. Для охочих -  автобусна поїздка (40 у.о.) в 
«найбільш швейцарське» місто - Шаффгаузен та до «Рейнської перлини» - місто Штайн-ам-Райн, а також 
відвідування Рейнського водоспаду - найбільшого водоспаду в Європі (!). Повернення в готель у Цюриху.  
 
День 4 Вадуц, князівство Ліхтенштейн - перевал Сан-Бернардіно – Беллінцона-Лугано 
Сніданок у готелі, виселення. Переїзд у Вадуц - столицю мініатюрного князівства Ліхтенштейн. По дорозі 
- зупинка на фотосесію на березі блискучого озера Валлензеє. Пішохідна екскурсія по місту Вадуц. 
Переїзд через гірський перевал Сан Бернардіно по високогірній панорамної дорозі. 
Відвідування Беллінцони - столиці «найтеплішого кантону Швейцарії! Переїзд в район Лугано.  
 
День 5 Лугано (Аскона- Локарно - долина Верзаска) 
Сніданок. Вільний час в Лугано. 
Охочих запрошуємо на додаткову екскурсію Аскона - Локарно - долина Верзаска (вартість - 40 у.о.) (із 
зупинкою біля греблі (220 м) Джеймса Бонда і купанням біля давньоримського моста Понте Романо). 
Повернення в готель. У другій половині дня - пішохідна екскурсія по Лугано - «перлині озера Маджоре»  
 
День 6 Перевал Сен Готард - Андерматт - пік Пілатус - Люцерн 
Сніданок у готелі, виселення. Переїзд через перевал Сен-Готард (2 106 м) із зупинкою на панорамних 
оглядових майданчиках. Огляд курортного Андерматта і Чортова моста. Переїзд в Люцерн. По дорозі - 
підйом на вершину містичної гори Пілатус (2 135 м) на найстарішій в Європі зубчастій залізниці (близько 
60 у.о.). Пішохідна екскурсія по Люцерну. Вільний час. Переїзд в район Інтерлакена. Розміщення в готелі.  
 
День 7 Інтерлакен 
Сніданок у готелі. Вільний день. Відпочинок в «чарівному Міжозер'ї» в районі. (Увага !!! В цей день 
пересування на громадському транспорті!). У вільний час пропонуємо вам: 
- піднятися на поїзді на вершину Юнгфрау - «дах Європи» (3 454 м.); 
- або на фунікулері до захмарного обертового ресторану Джеймса Бонда «Піц Глорія»; 
- здійснити захопливу прогулянку на старовинному колісному пароплаві по озерам Тун і / або Бріенц; 
- відвідати карстові печери Беатенберг або етнографічний музей під відкритим небом Балленберг; 
- покататися на гірських самокатах або велосипедах; 
- здійснити незабутній політ на параплані; 
- просто піднятися високо в гори і насолодитися неповторними пейзажами Бернського нагір'я.  
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День 8 Водоспад Трюммельбах- Рейхенбахський водоспад – Маєрлінг - перевал Яун - Грюєр - 
Шоколадна фабрика Кайє - Івердон-ле-Бен 
Сніданок у готелі, виселення. Огляд водоспадів Трюммельбах в скельних гротах, Рейхенбахський 
водоспад - місце «останньої сутички»  Шерлока Холмса і професора Моріарті. Також можливе катання на 
гірських самокатах. Також Ви побуваєте в Маєрлінгу. - на батьківщині тістечка безе. Пікнік на березі 
Тунського озера.  
Переїзд через перевал Яунпасс у село сироварів Грюєр (можлива дегустація сирного фондю). 
Відвідування шоколадної фабрики Швейцарії «Кайє" з дегустацією ( 12 у.о.). 
Переїзд в курортне містечко Івердон ле Бен. Розміщення в готелі. Для бажаючих (за додаткову плату) -
 купання в цілющих термальних джерелах. Вільний час. Ночівля. 
 
День 9 Замок Шийон - Швейцарська Рив'єра (Монтре, Веве, Морж, Ролль, Ньйон) - Лозанна - 
Женева 
Сніданок у готелі, виселення. Переїзд на берег  Женевського озера. Відвідування Шильонского 
замку (Замок Шийон) (вхідний квиток в замок - 12 у.о.), а також огляд перлин Швейцарської Рив'єри -  
Монтре, Веве, Морж, Ролль і Ньйон. Переїзд в Лозанну - «Олімпійську столицю»: пішохідна екскурсія по 
місту Вільний час. Переїзд до Женеви. Розміщення в готелі. Вільний час. Ночівля. 
 
День 10 Женева - Київ 
Сніданок у готелі, звільнення номерів. Вільний час у Женеві для шопінгу. 
Трансфер в аеропорт. Виліт з Женеви до Києва о 13.10 (за розкладом). Повернення додому. 
 


