
Європейський Феєрверк-MINI (Париж-Амстердам) 
 
Від 899 €EUR, 8 днів 
З 24.03 по 15.05 відвідуємо найкрасивіший парк квітів Кекенгоф! 
 
Київ - Париж - Брюссель - Амстердам - Роттердам - Делфт - Гаага - Схевенінген - парк Кекенгоф - 
Волендам - Заансе Сханс – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ-Амстердам, Париж-Київ; 
Трансфер під рейс PS PS127 / PS102; 
7 ночей у готелях 3-4*зі сніданками: 
Проїзд автобусом за вказаним маршрутом; 
Екскурсії за програмою; 
Супровід феєричного гіда. 
 

У вартість не входить 
Додаткові екскурсії, усі вхідні квитки; 
Проїзд у міському транспорті; 
Медична страховка; 10 євро до 60 років, 20 євро після 60 років 
Доплата за одномісне розміщення; 290 євро 
Міський податок на проживання; сіті-такс залежить від міста, оплачується в турі 
Користування системою "Радіогід". 2 євро в день 
 

Додаткова інформація. Зверніть увагу! Для самостійних прогулянок Парижем радимо придбати вхідні квитки завчасно на сайтах 
музеїв. Також, у зв'язку з пандемією, у багатьох музеях вхідні квитки можна придбати лише за допомогою безконтактної картки. 

 
День 1 Київ - Париж 
Виліт з Києва, а/п Бориспіль, о 09:45, рейс PS 127. Прибуття в Париж о 12:10 (за розкладом). 
Збір групи в аеропорту з гідом на виході з багажного відділу. Гід буде з табличкою "Феєрія".  
Знайомство з Парижем: Тріумфальна арка, Ейфелева вежа, Марсове поле, Собор Інвалідів, Єлисейські 
поля, Латинський квартал, площа Згоди, Пантеон, Люксембурзький сад, Опера Гарньє, Вандомська площа, 
церква Мадлен тощо. Прогулянка Люксембурзьким садом.  
Вечірня прогулянка на катері по Сені + Нічний Париж (25 євро). Ніч у готелі. 
 
День 2 Париж, Сіте 
Сніданок. Пішохідна екскурсія "Острів Сіте" (поїздка на метро).  
Острів Сіте - це історичне серце Парижа, його найдавніша частина. Огляд палацу Правосуддя, 
Консьєржері, Святої каплиці тощо. Вільний час у Парижі. Увечері о 23:00 запрошуємо вас подивитись шоу-
виставу «Feerie» в кабаре «Мулен Руж» (21:00 - 137 євро, 23:00 - 127 євро). Ніч у готелі. 
 
День 3 Париж, Монмартр 
Сніданок. Пішохідна екскурсія кварталом Монмартр (поїздка на метро) з оглядом вулиці Лепік, базиліки 
Сакре-Кер, площі Тертр. Вільний час у Парижі. Ніч у готелі. 
 
День 4 Брюссель 
Сніданок, звільнення номерів. Переїзд в Брюссель. Знайомство зі столицею Бельгії. Огляд Європейського 
кварталу, скверу в Малому Саблоні, собору Богоматері в Саблоні, Палацу правосуддя, старої частини 
міста, площі Гранд Пляс, Ратуші, собору Святого Михайла, фонтану «Манекен Піс». Вільний час для 
прогулянки вечірнім Брюсселем та знайомства з гастрономічними шедеврами Бельгії. Ніч у готелі. 
 
День 5 Амстердам 
Сніданок, звільнення номерів. Переїзд в Амстердам. 
Знайомство з Амстердамом: Пішохідна екскурсія Амстердамом. Огляд Квіткового базару, площі Дам, 
Королівського палацу, Нової церкви, біржі Берлаге, вулиці Дамрак. 
Прогулянка на катері каналами Амстердама (25 євро). Ніч у готелі. 
 
День 6 Роттердам - Делфт - Гаага - Схевенінген 
Сніданок у готелі. Автобусна екскурсія "Велика Голландія" (50 євро) з відвідуванням: Роттердам – 
найбільше місто-порт, місто авангардного мистецтва і богеми. Делфт – старовинне місто, справжній музей 
просто неба. Гаага - неофіційна столиця Нідерландів, резиденція нідерландського уряду. Схевенінген – 
«Північна рив’єра», популярне курортне містечко в межах Гааги. Тут ви відпочинете та прогуляєтеся 
берегом Північного моря. Можливе купання (залежно від сезону). Повернення у готель. 
 
День 7 Парк Кекенгоф - Волендам - Заансе Сханс  
Сніданок у готелі. Вільний день для прогулянок в Амстердамі, відвідування музеїв та шопінгу. 
Для бажаючих відвідування парку тюльпанів Кекенгоф (35 євро). 
О 14:00 - додаткова екскурсія у Волендам та Заансе Сханс (40 євро).Волендам - колоритне містечко 
рибалок, яке зберегло свій історичний вигляд. Заансе Сханс перенесе на декілька століть назад - живий 
музей середньовічного голландського побуту і ремесла! Повернення у готель. Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 8 Амстердам - Київ 
Сніданок, звільнення номерів. Трансфер в аеропорт Парижа. Виліт до Києва рейсом PS102 о 13:10, 
прибуття - о 17:00 (за розкладом). 

https://feerie.com.ua/ua/country/france/paris

