
«Париж – місто кохання»
Програма

Можливість приєднатись до туру по маршруту:

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

  День 1-й

07:00 - збір групи на головному залізничному вокзалі м. Львова
07:30 - виїзд зі Львова.
Перетин кордон.

Пропонуємо оглядову екскурсію по місту Краків (19€), або трансфер в центр м. Кракова
(11€).  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 обід з дегустацією пива (25€).

Переїзд та поселення в готель. 
Ніч в готелі.

   День 2-й

Сніданок.
Виселення з готелю (пересування по місту на громадському транспорті за власні
кошти).

Оглядова екскурсія по Празі «Старе місто» (у вартості туру).
Вацлавська  площа,  собор Марії  Сніжної,  Порохова  вежа,  Муніципальний дім,  костел святого
Якуба, Староміська площа з відомими курантами, єврейське місто, а також Клементиум - колишнє
місто єзуїтів.Вільний час.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:



Туристам, які не повною мірою насолодилися красою Праги, пропонуємо екскурсію
Празьким Градом (19€). Празький Град - резиденція чеських князів, пізніше королів, потім
імператорів.  Сьогодні  ж це місце перебування президента ЧР.  Пройшовши по двору старого
кремля ви побачите чудовий, найбільший у країні Храм святого Віта. Екскурсія закінчиться в
Південних садах Празького граду.
Після захопливої екскурсії на Вас чекає незабутня прогулянка на кораблику з обідом
(дор. - 35€, діти до 13.99 років - 30€). Прогулянка нічною Влтавою подарує вам неймовірні
пейзажі міста,  чудову музику, різноманіття страв і  напоїв чеської кухні.  Жодна екскурсія не
захопить так, як прогулянка над тихими водами прекрасної річки.

Переїзд в Париж.

По  дорозі  пропонуємо  відвідати  саме  «німецьке»  місто  в  Німеччині,  місто  казок  і
красивих легенд – Нюрнберг (екскурсію по місту - 19€, трансфер до міста - 10€). Це місто
купців і митців. У нас буде час прогулятись містом а також спробувати знамениті нюрнберзькі
сосиски, пряники і спробувати кілька видів баварського пива.

Нічний переїзд до Парижа.

   День 3-й

Ранкове прибуття до Парижа (УВАГА! Пересування на громадському транспорті, квитки
на метро за власний кошт).

Париж - це сама елегантна 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 тури).
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 (дор. - 18€, діти до 13.99 років - 10€).  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.



«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.
Вечірня програма «Вогні нічного Парижа» (36€), 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.

Поселення в готель.
Ніч в готелі.

   День 4-й

Сніданок.
Виселення з готелю.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Автобусна  екскурсія  «Бонжур,  Париж» (30€).  Ми  відвідаємо  самі  цікаві  місця  Парижу,
познайомимось з головними площами та палацами. Всі вони – це не просто історії королівських
перемог та звершень, а й історії кохання, та придворних інтриг. На нас чекають Великі та Малі
палаци, будинок Інвалідів, фотопауза на Марсовому полі з кращим краєвид на Ейфелеву вежу, і на
завершення  ми  обов'язково  зупинимося  біля  нульового  кілометра  та  прогуляємось
Люксембурзьким  садом.  Приготуйтеся  поринути  в  хитросплетіння  доль  і  чарівну  атмосферу
Парижа!
Вежа Монпарнас (дор. - 18€, діти до 13.99 років - 10€) 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 покояться 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.
«Подорож в Нормандію: Руан, Довіль, Трувіль та Етрета» (66€). Спочатку ми відвідаємо
Руан - столиця Верхньої Нормандії, місто на берегах Сени, що входить в Паризьку агломерацію.
Руан по праву вважається перлиною Північної Франції з неймовірною архітектурою і багатим
минулим:  площа  Старого  ринку  була  свідком  страти  Жанни  д'Арк,  а  чудово  збережені
середньовічні будинки вважаються європейським зразком стилю фахверк. Руан служив джерелом
натхнення для багатьох людей мистецтва: Гюстав Флобер написав тут «Мадам Боварі», а Клод
Моне  створив  знамениту  серію  імпресіоністичних  пейзажів.  Далі  рухаємося  до  дивовижних
пляжів курортів-близнюків Довіль і Трувіль. Курорти набули розголосу, завдяки відкритій в 1860-і
роки в Довілі водолікарні, що стало залучати сюди Паризьку еліту. Пізніше тут з'явилося безліч
шикарних особняків і вілл, казино, готелів в нормандському стилі, а також барів і ресторанів.
Заможні парижани досі люблять їздити сюди на вихідні, щоб відпочити, пограти в гольф, теніс,
покататися на конях і насолодиться безкрайніми нормандськими пляжами. На завершення ми
відвідаємо  одне  з  найкрасивіших  міст  Нормандії,  Етрета.  Широко  відомий  завдяки  своїм
мальовничим краєвидам. Бо саме тут знаходяться незвичайні скелі,  що омиваються океаном.
Відмінні морепродукти, красива природа і гарний настрій - гарантовані!
«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 захопливе для себе.

Нічний переїзд до столиці Німеччини.

   День 5-й

Прибуття до Берліна.

Пішохідна екскурсія по Берліну (у вартості туру).
Берлін - це місто, яке постійно пульсує, яке має безліч граней і не має того єдиного старого
центру, який ми звикли бачити в інших європейських містах. Берлін - це місто, яке радує, вражає,
дивує, може подобатися і не подобатися, але однозначно у всіх викликає емоції, які не можна
забути. З нашим кваліфікованим гідом Ви відкриєте для себе таємничі кутки Берліна і цікаві
історичні факти і побачите основні визначні пам'ятки німецької столиці.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії:
Екскурсія «Погляд крізь час» (25€). Під час цієї екскурсії ми познайомимось з головними
символами  міста:  Брандербурзські  ворота,  Берлінський  парламент  –  Рейхстаг,  меморіальна
церква  Кайзера  Вільгельма,  колона  Перемоги,  Пам’ятник  Холокосту,  посольський  квартал.
Маршрут дає можливість ближче познайомитись з багатомільйонним містом та його історією.
«Берлін, якого ти не знав» (18€). Сучасний мегаполіс, місто космополіт. Ознайомлюючись з
столицею ви можете на собі відчути, як минуле впливає на сьогодення Берліну. Від найкрасивішої
площі  міста Жандарменмаркт,  на якій помпезно розташувались не один,  а  цілих 2  собори і
головна Опера міста, ми прямуємо за історією. КПП Чарлі, Поцдамер плац та Соні центр – символ



сучасності міста, Берлінська алея зірок, театр, де щороку проводиться відкриття та церемонія
нагородження  переможців  міжнародного  кінофестивалю  Берлінале,  Істсайд  галерея  –
найвідоміша  ділянка  берлінської  стіни,  що  стала  символом  свободи  об’єднаної  нації.
«Обід в німецькій пивній» (дор. - 31€, діти до 13.99 років - 23€). Як найкраще провести час
в Німеччині? Звичайно, з пивом! У німців справжній культ пива - це головний напій на всіх святах.
Отже, запрошуємо до справжнього берлінського пивовара Markus Bräu, спробувати кілька видів
знаменитого напою з найсмачнішою Рулькою! 

Переїзд на територію Польщі.
Поселення в транзитний готель. 
Ніч в готелі.

 День 6-й

Сніданок.
Виселення з готелю.
Переїзд по території Польщі.

Пропонуємо познайомитись із столицею Польщі - містом Варшавою (екскурсія по місту
- 19€, трансфер в центр міста - 11€). Старе місто Варшави внесене до списку культурної
спадщини  ЮНЕСКО  і  цей  факт  мотивує  багатьох  туристів,  які  приїжджають  до  Варшави
прогулятися  по  вуличках  «Старе  Място».  Під  час  екскурсії  ви  помилуєтеся  архітектурними
ансамблями польської столиці і дізнаєтеся багато нового з життя королів і польської аристократії.
Ви дізнаєтеся про цікаві факти, яскраві події та легендарні особистості, які залишили свій слід в
історії  Варшави і  держави. Під час екскурсії  ви побачите Ринкову площу з символом міста -
русалка, кафедральний собор св. Іоанна (можливо відвідування інтер'єрів), королівський замок
(без відвідування інтер'єрів),  Краківське передмістя з  палацами польської  аристократії  і  інші
значущі пам'ятки старого міста.

Переїзд до України.
Перетин кордону.
Нічне прибуття до Львова.


