
«Королівський вікенд: Дрезден-Прага-
Краків»
Програма

 День 1-й

18:30 - збір групи на з/д  вокзалі м. Львова.
19:00 - виїзд зі Львова.
Перетин кордону з Польщею.
Нічний переїзд в Дрезден.

 День 2-й

Ласкаво просимо в Дрезден – столицю Саксонії!
Своїх відвідувачів з давніше Дрезден заворожує блискучим і захоплюючим поєднанням традіцій і
сучасності. Ви побачите і дізнаєтеся багато цікавого про замок-резиденцію саксонських
курфюрстів і королів; терасу Брюля і самого графа Генріха фон Брюль; про Цвінгері і Августі
Сильному; про короля Речі Посполитої Августа Третього і придворний католицький храм в
лютеранській державі; про площі Старого і Нового ринків; про барокову церкву Богородиці -
Фрауенкірхе, її будівництві, руйнуванні і чудовому відродженні.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
«Оглядову екскурсію по Дрездену» (19€). За пару годин ви побачите, дізнаєтеся і відчуєте все
найважливіше і цікавіше в історичному центрі Дрездена. Ви пізнаєте місцеву історію і пам'ятки з
суто мистецтвознавчої перспективи, що, в свою чергу, пробудить в вас інтерес для продовження
знайомства з Дрезденом.
«Дивовижне середньовічне містечко Мейсен» (26€) знаходиться в сорока хвилинах їзди від
Дрездена.Архітектурний вигляд Мейсена дуже привабливий, тут знаходиться чимало цікавих
пам'яток. В ході екскурсії ми побуваємо біля грандіозного готичного кафедрального собору, біля
середньовічного замку Альбрехстбург, пройдемося по ринковій площі і відвідаємо сувенірні
крамнички.   
«Музей Зелені склепіння - Королівська скарбниця в Дрездні» (26€). Насолоджуйтеся
королівськими скарбами і прикрасами в сховищі Августа Сильного. Історичні Зелені склепіння
відомі, як одна з найбагатших скарбниць світу. Музей розташований в приміщеннях Палацу-
Резиденції, які були побудовані спеціально для зберігання королівських скарбів. Музей налічує
більше 3000 шедеврів ювелірного мистецтва, статуеток, майстерних виробів слонової кістки,
бурштину, дорогоцінних каменів і венеціанського скла.
«Галерея старих майстрів» або Дрезденська картинна галерея - (26€). Всі пам'ятки Дрездена
просто гаснуть перед головною - картинною галереєю міста.Сьогодні Дрезденська картинна
галерея по праву вважається одним з найбільших зібрань живопису в світі. Крім робіт Рафаеля і
Тиціана, тут представлені картини Рембрандта, Пітера Рубенса, Альбрехта Дюрера, Веласкеса,
Нікола Пуссена та інших іменитих художників. Візитна картка Дрезденської картинної галереї -
«Сикстинська Мадонна» Рафаеля, яка радує відвідувачів музею протягом останніх 250 років.
Одна з найкрасивіших екскурсій «Саксонська Швейцарія» (26€/21€), що дозволяє Вам



познайомитися з таємничим прикордонним районом Богемії і Саксонії, який завдяки своїй
унікальній природі, химерними скелями, водоспадами, річками, приголомшливими фортецями,
оглядовими майданчиками і затишними селами не випадково отримав назву Саксонська
Швейцарія.

Вільний час.
Переїзд в Прагу.

Запрошуємо Вас на прогулянку по Влтаві (дор. - 35€, діти до 13.99 років - 30€). Вас
чекатиме затишний катер. Вам запропонують довгоочікуваний аператив, 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.

Поселення в готель.
Ночівля.

 День 3-й

Сніданок.

Оглядова екскурсія "Вуличками Старого міста". 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 мосту. 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 повір'ям,
обов'язково збудеться (~ 2 год.).  
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Екскурсію «Празьким Градом» (19€). Празький Град - найбільша фортеця Чехії, що
простягнулася уздовж вершини пагорба на лівому березі Влтави. Це великий історико-культурний
центр країни, заснований ще в 9 столітті. Ви побачите Градчанську площу, палац Шварценберг-
Лобковиц, Штернбергський палац і прекрасний архієпископський палац 16 століття,
Терезіанській палац, Королівський сад. Усередину Граду Градчанської площі ведуть парадні
ворота, у яких виставлена почесна варта, з яким так люблять фотографуватися туристи. Далі, в
другий двір, ведуть барокові ворота Матіаша. На третьому дворі - найдавнішій частині Граду -
знаходиться знаменитий кафедральний собор Св. Віта (Вітта) !!! Це приголомшлива готична
споруда вважається «візитною карткою» міста, а його найстаріша частина, каплиця Св. Вацлава, в
якій в 932 році був похований «народний чеський святий», великим центром паломництва!!!
Екскурсія в «Карлові Вари» (31€). Місто лікувальних джерел, променад і колонад. Тільки
побувавши тут, Ви зрозумієте Гете, котрий сказав: «На світі існує лише три місця, де я хотів би
жити - Веймар, Рим і Карлові Вари».Плюс вільний час на самостійне катання на фунікулері Діани,
обід, бутіки й магазини ... А може Вам пощастить зустріти якусь знаменитість? І неодмінно - вічно



живі троянди, просочені карловарською сіллю, - так і захочеться на пам'ять про це казкове місце
серед Ангельських гір...
Завод пивоваріння «Крушовіце»: відвідайте королівство хмелю (21€, безліміт пива).
Приходьте та переконайтесь у тому, до якої міри крушовицький пивний завод являється
спадкоємцем давньої традиції, котра зародилась в XVI ст. Королівський пивоварний завод
пережив апогей своєї слави після того, як його придбав імператор Рудольф II в 1583 р.
Незважаючи на те, що багато чого змінилось, «Крушовіце» як і раніше привертає увагу якістю та
декількома сортами відмінного пива. «Крушовіце» з 10%, 12% екстрактивною щільністю
початкового сусла «чорне», «Мушкетер», напівтемне «Малваз» та безалкогольне пиво «Fríí»
популярні настількі ж, скільки екскурсія на саме пивоварне підприємство. Під час неї ви
ознайомитесь не тільки з роботою окремих цехів, але й опинитесь у освяченій пивоварній каплиці.
Само собою мається на увазі й дегустація пива.
"Музей Бехеровки" (19€ екскурсія з дегустацією).
Неможливо побувати у Карлових Варах й не скуштувати традиційний, настояний на травах лікер
 «Бехеровка» в чотирьох видах, котрі виготовляються лише в цьому місті.
Чи знайома Вам Чеська Бехеровка? Можливо Ви дегустуали коктейлі з Бехеровкою. Якщо ж Ви не
куштували  цей напій, то, напевно, чули про нього, а також про те, що фірмовий рецепт Бехеровки
відомий лише самому виробнику. Пропонуємо Вам невеличку екскурсію в музей Яна Бехера у
Карлових Варах, там Ви зможете ознайомитись з історією створення популярного міцного лікеру,
побачите деякі етапи його виробництва і взнати як правильно вживати Бехеровку.

Ночівля.

 День 4-й

Сніданок.
Виселення з готелю.

При наявності часу, пропонуємо оглядову екскурсію по місту Краків (16€), або трансфер
в центр м. Кракова (6€).
Краків - колишня столиця Польщі, одне з найпрекрасніших міст Європи. Саме тут знаходиться
найбільша кількість архітектурних пам'яток країни. Історичний центр Кракова внесений до
ЮНЕСКО списку 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, заснованого в 1364 р
- 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, колишні торгові ряди (Сукенніце). Головна
святиня Кракова, в якій знаходиться один з найбільших і найкрасивіших готичних вівтарів Європи
- Маріацький костел, пам'ятник архітектури XIV ст. З його вежі щогодини лунає сигнал, який є
музичним символом Кракова.

Іншим туристам пропонуємо вільний час в торговому центрі.
Переїзд до Львова.
Перетин кордону.
Нічне прибуття у Львів.


