
«На хвилинку в Амстердам + парк
Кекенхоф»
Програма

Можливість приєднатись до туру по маршруту:

Польща (Перемишль, Ярослав, Тарнув, Краків, Катовіце, Вроцлав, Легніца)
Німеччина (Дрезден)

 День 1-й

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

При швидкому проходженні кордону, переїзд у Вроцлав. Пропонуємо екскурсію «Квітка
на Одері - Вроцлав» (18€). Вроцлав - це місто, що володіє магічною чарівністю і зачаровує з
першого погляду. І це зовсім не дивно, адже тут все виглядає як в казці: ошатні будиночки,
величні готичні костели, старовинні особняки знаті, лебеді, плаваючі по Одрі... Тут кожен камінь
свідчить про його багату і бурхливу історію. Це також місто видатних людей, які і створили це
місто. Своєрідною візитною карткою Вроцлава, його фішкою, стали вроцлавські гноми - невеликі
фігурки,  які  встановлюються в  місті  з  2001 року.  Їх  кількість  постійно змінюється,  оскільки
регулярно встановлюються нові. Гайда на пошуки гномів!

Переїзд та поселення в готель.
Ніч в готелі.

 День 2-й

Сніданок.
Виселення з готелю.
Прибуття до Дрездена.

Дрезден - місто блискучого барокко, «Флоренція на Ельбі», «Метрополія мистецтв», «Афіни для
художників» - так саме описаний він в рекламних проспектах туристичних фірм всіх континентів.

І він виправдовує з лишком всі ці пишні і гучні назви.

Екскурсія по історичній частині Дрездена (у вартості туру)  буде можливість не тільки
побачити численні пам'ятники історії,  архітектури, культури, а й зануритися в історію міста,



Саксонії,  Німеччини;  познайомитися з  її  персонажами і,  в  першу чергу,  з  найпопулярнішим
саксонцем всіх часів, героєм численних легенд, пригод, улюбленцем жінок, блискучим Августом
Сильним.
У вільний час пропонуємо екскурсії на вибір:
Одна з найкрасивіших екскурсій Неймовірна Саксонська Швейцарія (35€), 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.
Музей  Зелені  склепіння  -  Королівська  скарбниця  в  Дрездені  (18€  +  вх.
квиток). 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 більш як 3000 шедеврів ювелірного мистецтва, статуеток, майстерних
виробів слонової кістки, бурштину, дорогоцінних каменів і венеціанського скла.
Галерея старих майстрів або Дрезденська картинна галерея (18€ + вх.  квиток).  Всі
пам'ятки  Дрездена  просто  гаснуть  перед  головною  -  картинною  галереєю  міста.  Сьогодні
Дрезденська картинна галерея по праву вважається одним з найбільших зібрань живопису у 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. 

Переїзд та поселення в готель.
Ніч в готелі.

 День 3-й

Сніданок.
Виселення з готелю.
Приїзд до Амстердама.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
«Королівський  парк  квітів  Кекенхоф»  (період  відвідування  парку  23.03.2023  -
14.05.2023) (18€ + вх. квиток). Кекенхоф -  найбільший в Європі парк квітів,  який займає
територію в 38 гектарів.  Тому він відомий під назвою «Сад Європи».  Уявіть лише це чудове
видовище!  Величезні  поля з  тюльпанів  більш як 100 сортів,  які  висаджені  ідеально рівними
різноколірними смугами,  що йдуть прямо в  горизонт;  казкові  сади з  розкішними квітковими
експозиціями з тюльпанів, гіацинтів, нарцисів, фрезій, ірисів і  інших чудових весняних квітів,
розташованих між могутніх, розлогих дубів і кленів, квітучих сакур, фонтанів, мощених доріжок,
альтанок і лавок, акуратних газонів та алей, річок і ставків з лебедями і качками.
Неймовірний  Амстердам  (18€)  -  старі  «вигнуті»  будівлі,  бруківка,  незліченні  канали,
набережні, які є на 3 метри нижче рівня моря, чудові парки і плавучі квіткові ринки! У Вас буде
можливість відвідати і побачити площу Дам і Королівський палац, Райксмузеум і знаменитий
будинок  Рембранта,  єврейський  квартал  і  діамантову  фабрику  -  вся  ця  краса  подвоєна  в
дзеркальному вигляді в воді.
«Голландський фольклор Заанс Сханс та Волендам» (35€). У селі Заансе Сханс можна буде



подивитися як в симпатичних зелених сільських будиночках робиться твердий голландський сир і
знамениті дерев'яні черевики - кломпи, а п'ять старовинних вітряків прикрашають береги ріки
Zaan. Млин в Нідерландах - це життя. Один млин розпилює дошки, інший - збиває масло, третій -
виробляє знамениту заанську гірчицю, четвертий робить фарби... Далі нас чекає знайомство із 
невеличким рибальським селищем –  Волендам.  Саме тут  у  нас  буде  можливість  скуштувати
слабосолений оселедець і надзвичайно смачний копчений вугор, приготованого за старовинними
рецептами!
Музей Мадам Тюссо (вх. квиток: дор. - 23€; діти - 19€).  Це особливе місце де ми зможемо
познайомитись  із  восковими  фігурами  відомих  знаменитостей.  Ми  зробимо  фото  з  героями
екрана, політики та музики, станцюємо з Леді Гагою та піддамось чарам чарівного Джорджа
Клуні.
Рейксмузеум або Національна галерея (23€ + вх. квиток) - це головний музей Королівства
Нідерланди. Вас чекає зустріч з шедеврами Голландського класичного живопису, знаменитого
біло-блакитного  фаянсу,  предметів  розкоші,  зброї,  меблів  і  прикладного  мистецтва.  Багато
туристів вважають відвідування Амстердама неповним без побачення з такими картинами як
«Нічний дозор» Рембрандта або «Молочниця» Яна Вермеєра. 
Прогулянка на кораблику по каналах Амстердаму (23€). 
«Вечірній Амстердам» (20€). Вічно юний, що притягує і зачаровує. Слава про бурхливе нічне
життя Амстердама збирає любителів повеселитися з усього світу.  Він манить нас, зачаровує,
розкриває  свої  таємниці...  Сьогодні  Амстердам  є  столицею  вечірніх  розваг  Західної  Європи,
залишивши позаду навіть Мілан, Париж і Лондон. Як тільки настає темрява, запалюється безліч
неонових вогнів, жителі столиці і туристи збираються біля популярних тусовочних місць. Вечірка
починається...

Поселення в готель.
Ніч в готелі.

 День 4-й

Сніданок.
Виселення з готелю.

Екскурсія по м. Ганновер (у вартості туру) - дивовижне місто, в якому бездоганно сполучені
старі традиції і сучасні технології, це виділяє його серед інших населених пунктів Німеччини.
Ганновер -  одне з найчистіших і  зеленіших міст країни. Місцеві парки вважаються одними з
кращих в Німеччині, а ботанічний сад славиться найбільшою колекцією пальм в Європі. Нині
місто одне з найважливіших економічних і культурних центрів не лише Нижньої Саксонії, але і
усієї  Німеччини.  Безумовно,  лідируючі  позиції  в  економіці  міста  відведені  автомобільній
промисловості  (концерн  Volkswagen).  Велика  увага  приділяється  IT-  технологій,  хімічної,
фармакологічної, медичної і харчової промисловості, а також металообробці. Крім того, Ганновер
відомий як міжнародний центр конгресів і виставок.
У вільний час пропонуємо відвідати екскурсію «Слідами казки - місто Гамельн» (30€). 
Завжди  приємно  хоч  ненадовго  поринути  у  казку…  Повірити  у  диво,  добрих  чарівників  та
старовинні легенди! Повернутись на багато років тому і подумати: а раптом все, що трапилося,
правда? Не просто так міські міфи століттями передаються з вуст до уст і збереглися до наших
днів. Настав час відкрити таємний зміст і зробити свої висновки!  В Гамельні багато пам'яток,
деякі з них унікальні, інші дивують давниною, а від більшості не відвести очей, настільки вони



красиві!

Переїзд та поселення в готель.
Ніч в готелі.

 День 5-й

Сніданок.
Виселення з готелю.
Переїзд по території Польщі.

Пропонуємо познайомитись зі столицею Польщі - містом Варшавою (18€). 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 Львова.
Перетин кордону.
Нічне прибуття до Львова.


