
«Селфі в Парижі!»
Програма

Можливість приєднатись до туру по маршруту:

Польща (Перемишль, Ярослав, Тарнув, Краків, Катовіце)
Чехія (Острава, Брно, Прага, Плзень)
Німеччина (Нюрнберг)

 День 1-й

05:30 - збір групи на з/д вокзалі м. Львів.
06:00 - виїзд зі Львова.
Перетин кордону.
Переїзд до Кракова.

Оглядова екскурсія «Краків місто легенд» (у вартості туру).
Краків - колишня столиця Польщі, одне з найпрекрасніших міст Європи. Саме тут знаходиться
найбільша  кількість  архітектурних  пам'яток  країни.  Історичний  центр  Кракова  внесений  в
ЮНЕСКО список Всесвітньої культурної спадщини. Під час екскурсії ви відвідаєте Вавельський
пагорб  з  замком і  Кафедральним собором,  середньовічне  Старе  місто  з  головною площею і
залишками укріплень XV ст., побачите будівлю Ягеллонського університету - одного з найбільших
в Європі центрів науки і освіти, а всі дороги в Кракові ведуть до Ринкової площі, яку оточують
чудові кам'яниці та палаци. Головна святиня Кракова, в якій знаходиться один з найбільших і
найкрасивіших готичних вівтарів Європи, - Маріацький костел.
Пропонуємо на вибір відвідати:
Обід з дегустацією пива (25€).
Вавельський замок (21€) - цей замок за кілька століть існування пережив багатьох господарів:
тут жили польські королі, австрійські військові, заходили литовці, розміщувалися німці під час
Другої світової війни. Але що б не відбувалося він все одно залишався частиною Польщі і її історії.
Замок  являє  собою  цілий  архітектурний  ансамбль.  Королівські  покої  знаходяться  поруч  з
каплицями, найвідоміша з них - каплиця Зігмунда. Вона не дуже схожа на храм, скоріше, на
світську будівлю епохи Ренесансу. У каплиці висить величезний дзвін Зигмунда. Згідно з повір'ям,
на дзвін можна подивитися тільки один раз і загадати при цьому одне бажання, вибравши гроші
або  любов.Також  на  території  замку  розташований  відомий  Кафедральний  собор  святих
Станіслава і Вацлава. На вході в нього висять кістки мамонта, які, за переказами, приносять
щастя місту. У соборі знаходиться усипальниця польських королів і Вівтар Вітчизни - священне
місце, куди монархи покладали військові трофеї.

Нічний переїзд до Нюрнберга.

 День 2-й



Прибуття до Нюрнберга.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
«Вуличками Нюрнберга» (19€). Нюрнберг - найбільший культурний центр Франконії і саме
«німецьке» місто в Німеччині. Це місто купців і митців. Тут ви зможете спробувати знамениті
нюрнберзькі сосиски і пряники і спробувати кілька видів баварського пива. Нюрнберг - це місто
казок і красивих легенд. Ви побачите замок Кайзербург, магніт для туристів і гордість городян,
головний  ринок  Нюрнберга  з  церквою  Божої  матері  і  прекрасними  фонтанами,  Будинок
Альбрехта Дюрера і звичайно ж прекрасно збереглися унікальні середньовічні квартали і багато
інших цікавих пам'яток.
Рекомендуємо історико-культурну екскурсію з дегустацією «Смачна Німеччина» (33€). У
Вас буде можливість продегустувати на смак різні  сорти унікального Нюрнбергзкого пива,  а
також обов'язково необхідно спробувати Нюрнберзькі ковбаски.
Пропонуємо відвідати екскурсію «Казка Баварії - місто Бамберг» (38€)  (проїзд міським
транспортом,  квитки  на  транспорт  і  гід  у  ціні).  Бамберг  найбільш  збережений
середньовічний центр в Німеччині, який увійшов в списки культурної спадщини ЮНЕСКО. Тут
писав казки великий казкар Гофман. Для численних гостей міста, Бамберг цікавий перш за все,
як  пам'ятник  західно-європейської  культури:  Бамбергзький  Вершник,  Нова  Резиденція,
Кафедральний  собор,  Стара  Ратуша,  Будинок  Беттінгерів,  Маленька  Венеція  ...  цей  список
пам'яток є майже обов'язковим для кожного туриста.   

Переїзд та поселення в готель.
Ніч в готелі.

 День 3-й

Сніданок.
Виселення з готелю.
Прибуття до Парижу (пересування на громадському транспорті, квитки на метро за
власний кошт).

Париж - це найелегантніша столиця світу, не схожа на решту всієї країни. Її часом називають
«містом-державою». Місто всіх часів і народів, який зберіг не тільки прикмети та традиції

далекого минулого, а й романтизм новітнього часу. Мало що зрівняється з французькою
столицею, адже тут панує особливий дух, тут вас оточує сама історія.

Запрошуємо на оглядову екскурсію по Парижу (у вартості туру).
Париж стає рідним з першого погляду,  з  першого кроку його витертою бруківкою. Паризькі
прогулянки заводять у минуле, в пам'ять серця, у потаємні куточки душі. Все, що ми знаємо з
розкішних фільмів і книг - все раптом оживає і наповнює серце трепетом! Франсуаза Саган, Коко
Шанель,  Джо  Дассен,  Бріджит  Бордо...  Місто  повсюди  розвішує  сигнальні  прапорці  чужих
спогадів, скороминущість пізнавання і мерехтіння почуттів...
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії:
Прогулянка  по  Сені  (18€).  Річкові  екскурсії  по  Сені  на  прогулянкових  катерах  -  одне  з
найулюбленіших розваг туристів в Парижі. І це не дивно, адже перед вами відкриється зовсім
інший  Париж,  якого  ви  ніколи  не  побачите  під  час  піших  прогулянок  по  набережних.  Ви



побуваєте  в  найвідоміших  місцях,  але  перед  вами  відкриються  зовсім  інші  види!  Маршрути
річкових  прогулянок  проходять  по  всій  центральній  частині  міста,  повз  острів  Сіте,  в
наймальовничіші куточки Парижа. Ви зможете побачити самі знамениті мости і почути їх історію.
Вежа Монпарнас (20€) тягнеться далеко не тільки в небо, але й глибоко під землю - прямо під
нею перетинаються кілька ліній метро. Вся конструкція тримається на великих бетонних палях.
Більшу частину наземних приміщень займають офіси. На верхніх поверхах є різноманітні кафе і
сувенірні магазини. Швидкісний ліфт дозволяє піднятися до 56 поверху всього за 38 секунд, а
далі, до 59-го доведеться іти вже по сходовій клітці. З висоти відкривається унікальний вид на
Париж.
«Версаль -  пишність Короля-Сонця» (35€ + вх.  квиток).  Версаль -  безсумнівно,  один з
найбільш  значущих  і  колоритних  символів  Франції  та  чудовий  палацово-парковий  ансамбль.
Мільйони туристів приїжджають сюди, щоб захопитися палацом, парком-словом, плодами мрій і
уявою  Людовика  XIV  -  самого  «довгоправлячого»  французького  короля,  також  відомого  як
Людовик Великий або Король-Сонце. Саме йому належала ідея перенести королівську резиденцію
з Лувру в заміський палац.
«Родзинки Парижу: квартал Маре, острів Сіте та Латинський квартал» (25€). Спочатку
ми прогуляємось самим загадковим районом Парижу – кварталом Маре, далі відвідаємо саме
серце міста – острів Сіте, де сотні років чарував своєю красою легендарний Собор Паризької
Богоматері. Після чого вирушимо в Латинський квартал, де нас чекають вузькі середньовічні
вулички старого Парижа, Сорбонна - найвідоміший університет Франції, Паризький Пантеон, де
досі знаходиться знаменитий маятник Фуко і в крипті якого поко яться Вольтер, Жан-Жак Руссо,
Еміль Золя, Олександр Дюма, Віктор Гюго. Ви погуляєте в Люксембурському саду, настільки
улюбленому королевою Марією Медічі. А після екскурсії вам напевно захочеться покуштувати
свіжої  кави  в  найстарішому  паризькому  кафе,  в  якому  офіцер  Бонапарт  свого  часу  заклав
капелюх.
«Мистецтво краси – Лувр» (30€ + вх. квиток) - один з найбагатших музеїв у світі. Тут можна
годинами милуватися роботами Леонардо Да Вінчі, Рембрандта, Тиціана, Рафаеля... Монна Ліза,
Богиня Ніка, Венера Мілоська.  
«Богемний Монмартр» (25€). Монмартр - 130-метровий пагорб на півночі Парижа. Перш за
все,  він  знаменитий  базилікою Сакре-Кер  з  білосніжним куполом,  розташованій  на  вершині
пагорба.  Його  витончені  кафе,  вуличні  художники і  приголомшливі  види на  Париж роблять
Монмартр популярним місцем у туристів, багато з яких підіймаються сходами на головну площу
перед Базилікою. Інша, найстаріша церква на пагорбі - церква Сен-П'єр-де-Монмартр, тут був
заснований Орден Єзуїтів. Безліч знаменитих художників писали тут свої картини, включаючи
Сальвадора Далі, Амадео Модільяні, Клода Моне, Пабло Пікассо і Вінсента Ван Гога.
«Світ мрії. Діснейленд!» (26€ трансфер, вх. квиток оплачується дод.). Не тільки діти, але і
дорослі,  відвідавши це  дивне  місце,  ніколи  не  зможуть  його  забути.  Тут  починаються  дивні
пригоди і здійснюються чудеса. Тут кожен знаходить щось захоплююче для себе.
Вечірня програма «Вогні нічного Парижа» (30€), під час якої ми зможемо насолодитись
красою  Парижа  в  вечірньому  вбранні...  Нас  будуть  підкорювати  і  захоплювати:  велична
Тріумфальна  Арка,  чарівність  моста  Мірабо,  Марсове  поле,  незрівнянні  Єлисейські  поля  і
оглядовий  майданчик  Трокадеро,  район  Ла  Де  Фанс,  в  закінченні  екскурсії  нас  зачарує
неперевершена красуня - мерехтлива Ейфелева вежа.

Нічний переїзд до Німеччини.

 День 4-й

Переїзд до Мюнхена.



По дорозі, пропонуємо відвідати легендарний «Лебединий замок Нойшванштайн» (28€ -
зовнішній огляд). При першому погляді на цей замок здається, що хтось забув тут свою іграшку
- настільки нереальними здаються його вежі кольору слонової кістки, які летять на тлі темно-
зелених ялин.  Хоча якщо підійти ближче -  відчуття казковості  навряд чи пропаде,  тому що
стануть видні ще сотні дрібниць, які абсолютно не вписуються в реальність альпійських схилів, які
надають  фон  цій  німецькій  казці...  Замок  є  найбільш  часто  фотографованим  і  найбільш
відвідуваним туристами в  Баварії.  Після екскурсії  зможете сміливо сказати:  «Ми побували у
справжній баварській казці!» 

Прибуття до Мюнхена.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
«Мюнхен - перлина Німеччини» (19€).  Жителі  Німеччини називають Мюнхен,  Німецьким
Римом. Мюнхен - це самий багатогранний, компактне і самобутнє місто Німеччини. Це третє
місто  Німеччини  за  кількістю  жителів,  після  Берліна  і  Гамбурга,  однак  за  популярністю
поступається лише столиці Німеччини-Берліну. Він притягує щороку до 10 мільйонів туристів,
бізнесменів, любителів мистецтва і культури. Мюнхен місто з багатим минулим, історичною та
культурною спадщиною, насиченою сучасним життям.
Автобусна гранд екскурсія по Мюнхену (23€).  Їдемо на правий берег Ізару,  в  красивий
квартал,  де  жили  Рентген,  Дизель,  фізик  Ом,  будівля  парламенту,  баварський  національний
музей,  уряд,  потім  річний  палацово  парковий  ансамбль  Німфенбург,  де  проживає  останній
прямий нащадок Віттельсбахов, фотопауза, потім їдемо до Олімпійського парку і на територію
БМВ, фотопауза, потім каартал богеми Швабинг, де жили Ленін, Троцький, Кандинський і тд.
«Мюнхен  -  пивна  столиця»  (26€).  Під  час  екскурсії  Ви  дізнаєтесь  про  шість  головних
пивоварень  міста:  Löwenbräu,  Spaten,  Augustiner,  Hackerpschorr,  почуєте  про  історію  їх
виникнення і про сучасну діяльність. Також ми зупинимося в найприємнішій і найцікавішій за
антуражем пивній і спробуємо кілька сортів пива та смачно повечеряємо.

Переїзд до Праги.
Поселення в готель.
Ніч в готелі.

 День 5-й

Сніданок.
Виселення з готелю.

Оглядова екскурсія «Вуличками Старого міста» (у вартості туру).
Ця екскурсія дозволить Вам в короткий час ознайомитися з історичними районами Праги та її
чудовими пам'ятками архітектури. Ви пройдете лабіринтами вуличок Старого міста, і побуваєте в
найкрасивіших місцях  міста:  на  Вацлавській  і  Староміській  площах,  на  Карловому мості.  Ви
побачите  знаменитий  Орлой  -  празькі  куранти,  Тинський  собор,  будинок,  де  народився
письменник  Франц  Кафка.  На  Карловому  мості,  приклавши  руку  до  скульптури  Яна



Непомуцького,  Ви  загадаєте  бажання,  яке,  згідно  з  легендами,  обов'язково  збудеться.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Прогулянка по Влтаві (дор. - 35€, діти до 13.99 років - 30€). Після прогулянок по історичній
Празі ми прийдемо до берега Влтави, де Вас чекатиме затишний катер з кондиціонером. Вам
запропонують довгоочікуваний аперитив і шведський стіл з широким вибором холодних закусок і
гарячих страв. Під цікаві розповіді гіда Ви зробите двогодинну прогулянку по Влтаві, милуючись
неймовірної краси видами історичних пам'ятників і будівель по берегах, таких як Рудольфінум,
Карлів міст, величний Празький замок, Національний театр, Вишеград і ін.
Легенди та міфи Праги (19€). Мощені каменем вулички, довгі тіні, що падають від ліхтарів, що
горять і темні обриси готичних соборів. Це чарівна Прага, місто, овіяне численними легендами та
міфами,  що  виникли  за  його  тисячолітню  історію.  Запрошуємо  слідами  міфічних  істот  та
легендарних  жителів  Праги  в  таємні  місця,  які  створюють  неповторний  колорит  міста  над
Влтавою.
Королівська Прага: Градчани та Празький Град (19€). Хоч яке привабливе не було Старе
місто, неможливо уявити собі відвідування чеської столиці без Градчан і Празького Граду. На
висоті одного з празьких пагорбів Ви оціните велич і розмах задумів видатних правителів древньої
Богемії.  Панорама  міста  з  висоти  Страгівського  монастиря  -  так  починається  наша  друга
прогулянка,  адже саме цю екскурсію ми завжди рекомендуємо крім оглядової.  Паломницьке
місце - Празька Лорета, дорогоцінний Новий Світ, сторінки політичної історії Чеської Республіки,
це лише преамбула до головного - візиту в королівську, а нині президентську резиденцію країни.

Переїзд до Львова.
Перетин кордону.
Пізнє повернення до Львова (в залежності від проходження кордону).


