
«Розкішний дует: Італія та Швейцарія»
Програма

 День 1-й

07:00 - збір групи на ж/д вокзалі м. Львів.
07:30 - виїзд зі Львова.
Перетин кордону.

По приїзду до Кракова оглядова екскурсія по місту (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  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.

Переїзд та поселення в готель.
Ніч в готелі.

  День 2-й

Сніданок.
Виселення з готелю.
Переїзд до Відня.

Оглядова екскурсія в Братиславі (у вартості туру).
Місто зачаровує туристів вузькими вуличками, старою частиною, і звичайно ж Братиславським
градом з висоти якого відкривається чарівний вид на усю столицю.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
«Відень - столиця розкоші» (29€). Розкішний Відень - столиця блискучої імперії, місто палаців
і величних площ, мальовничих вуличок і численних скверів. Відень - стародавнє місто з гучним
ім'ям, яке пробуджує мрії. Тут творили великі композитори: Бетховен, Моцарт, Гайдн, Штраус.
Тут завжди звучить вальс, а знамениті віденські бали похитнули вже не одне покоління людей.
Відень - пишний і помпезний, легковажний і веселий. І всі ці епітети абсолютно справедливо
підходять до одного з найкрасивіших міст світу. Відень різноманітний та багатогранний, і кожен



обрис, кожна грань - прекрасні. Під час пішохідної екскурсії Ви побачите дивовижну площу Марії
Терезії, музеї, Площу Героїв, зимову резиденцію Габсбургів - палац Хофбург, Королівські конюшні,
собор  Петра  і  Павла,  диво  середньовічної  архітектури  -  катедральний  собор  Св.  Стефана,
Віденську Оперу.
«Легенди Відня» (19€) - це прогулянка по вузьких середньовічних вуличках міста, які оповиті
легендами. Початок у Собору св. Стефана - легенди, які пов'язані з Собором, також будинок, в
якому проживав знаменитий австр. композитор - В. А. Моцарт, далі можна побачити будинок, де
зображена фреска 16 в., на якій корова грає в шахи, і потім на вул. Шойнлатернегассе - легенда
про  Василіска,  далі  побачимо  затишний  дворик  монастиря  св.  Хреста,  грецький  квартал  і
музиканта  Августина,  грецьку  Церкву,  єврейський  квартал,  і  закінчується  екскурсія  біля
годинника що танцює - ANKER UHR.  

Нічний переїзд до Швейцарії.

  День 3-й

Переїзд до Швейцарії.

По  дорозі  факультативно  пропонуємо  відвідати   «Крихітний  Ліхтенштейн»  (20€),
маленьку країну між Австрією і Швейцарією. Крихітне князівство з великою кількістю замків,
церков і архітектурних пам’яток зачаровують з першої миті знайомства з цією чудовою країною.

Приїзд до Лугано.

Місто яке знаходиться на березі однойменного озера між двома горами Monte San Salvatore і
Monte Bre, а завдяки цьому розташуванню і клімату тут комфортно протягом усього року.

Під час оглядової екскурсії (у вартості туру) ми зможемо побачити собор Святого Лоренцо,
Piazza della  Riforma,  прогулятись прекрасним парком Civico Ciani  або ж набережною Lido di
Lugano.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Пропонуємо відвідати казкове Локарно (38€), місто яке розкинулось на північному березі
озера Маджоре. Під час екскурсії ми зможемо помилуватись природою озера Маджоре яке оточує
це тендітне містечко,  прогулятись місцевою набережною,  побачити церкву Сан Франческо,  і
церкву Сан Антоніо, замок клану Вісконті, які довший час правили Міланом, а на завершення
екскурсії ми піднімемось фунікулером над містом до місцевої церкви Мадонна-дель-Сассо, де за
переказами місцевому монаху з’явилась Діва Марія. Церква розташована на горі над містом з якої
відкривається просто неймовірна панорама на всю околицю.
Екскурсія в Беллінцона (35€). Місто являється столицею кантону Тічіно, місто тьох замків:
Монтебелло,  Кастельгранде  і  Сассо  –  Корбадо,  суміш  німецької,  швейцарської  і  італійської
культури.  Під  час  екскурсії  ми  прогуляємось  центральною  частиною  міста,  побачимо  храм
Святого Петра і Стефана, побачимо місцевий театр, збудований в стилі неокласицизму. 



Переїзд та поселення в готель на території Італії.
Ніч в готелі. 

  День 4-й

Сніданок.
Виселення з готелю.
Переїзд до Мілана.

Запрошуємо Вас відвідати Мілан - мегаполіс, який зберігає своє видатне тисячолітнє минуле,
місто з численними галереями, музеями, театрами.

Мілан - це місто, де творили Да Вінчі, Браманте, Верді. Шедеври його архітектури часто
змушують зупинитися і дивитися на них, затамувавши подих, втративши дар мови.

Оглядова екскурсії по Мілану (у вартості туру).
Ви побачите і Дуомо - готичний собор пізнього Середньовіччя, який є символом міста, собор
почали зводити при Джані Галіаццо Вісконті в 1386 році, а закінчили вже за Наполеона; і площа
Ла Скала і сам театр, побудований на гроші міланських меломанів, відкрився в 1778 році; і Замок
Сфорцеско - середньовічний замок з прообразом Кремля, оскільки форми його зубців і веж були
запозичені італійськими архітекторами, які працювали в Москві, а також кількох інших менш
відомих, але не менш чудових місць в центрі міста.
У вільний час пропонуємо:
«Екскурсія  на  озеро  Комо»  (31€/26€),  яке  протягом  багатьох  століть  заворожує  своєю
чарівною красою,  мальовничою природою,  розкішними віллами і  садами.  У  південно-західній
частині озера знаходиться однойменне місто Комо. Тут Ви зможете прогулятися по історичному
центру міста,  піднятися на фунікулері,  помилувавшись околицями озера з  висоти пташиного
польоту, здійснити прогулянку по озеру на катері, пообідати в одному з ресторанів з чарівним
видом на озеро.

Нічний переїзд до України. 

  День 5-й

Перетин кордону.
Вечірнє прибуття до Львова.


