РАНДЕВУ З ПАРИЖЕМ

Вартість туру діти

276 €

Дорослі - 296 €
1 день

2 день

06:00 – виїзд зі Львова.
Перетин кордону з Польщею.
Для бажаючих можливість знайомства з королівським Краковом (трансфер в центр міста +
ознайомча прогулянка) - 10€*. Протягом віків тут змішувалися впливи цивілізацій Заходу та Сходу,
перетиналися шляхи культур, думок та релігій різних народів. Саме тут знаходиться Вавель- місце
коронації польських королів, Маріяцький костел з вівтарем Віта Сквоша, найбільший у Європі
Ринок, Торгові ряди Сукеніце, а також Ягелонський Університет.
Вільний час.
Ночівля в транзитному готелі.
Сніданок. Виселення.
Переїзд до Берліну.
Запрошуємо на пішохідну екскурсію по Берліну. Його з упевненістю можна назвати одним з
найдивовижніших та найяскравіших міст Європи. Кожен, хто приїжджає до Берліна, так чи інакше
неминуче потрапляє під магічну чарівливість цього міста, його живого і невимушеного шарму.
Колишня столиця Пруссії, «Третього Рейху», НДР а нині – об'єднаної Німеччини, місто театрів і
музеїв, «полігон архітектури». Прекрасні парки та величні барочні замки створюють неповторну
атмосферу і нагадують про його велич. Рейхстаг та Бранденбурзькі ворота, Берлінська стіна,
Александрплац та Кафедральний собор.
На обід рекомендуємо відвідати знаменитий- Хоффбройхаус. Оригінальна баварська пивоварня з
величезною філією в Берліні. Саме тут традиційно вдягнуті офіціанти подають страви баварської
кухні, соковиті ковбаски, по-особливому тушкована капуста і все це під неперевершене баварське
пиво.
Збір групи.

3 день

Нічний переїзд до Парижу.
Прибуття до Парижу.
Мрії збуваються – Париж, Париж, Париж!
Ласкаво просимо до найромантичнішого міста в світі!
Оглядова екскурсія «Бонжур Париж». Ви побачите знакові пам'ятки Парижа, які
обов'язково варто відвідати в перший день подорожі: Єлисейський палац - символ
Французької Республіки, знамениті Єлисейські поля і Тріумфальну арку, красивий міст
Парижа, собор, в якому похований Наполеон I, і звичайно, легендарну Ейфелеву вежу. На
прогулянці ви дізнаєтеся, чим може здивувати французька кухня, а також почуєте цікаві і
навіть шокуючі історії з життя міста!
Поселення в готель.
Пересування по Парижу Громадським транспортом

Запрошуємо на екскурсію «Під небом Парижу - богемний Монмартр» (35€)*. Пагорб
Монмартр є найколоритнішим місцем в Парижі, по своїй енергетиці, богемній атмосфері та
неповторній привабливості. Музеї та галереї, галасливі площі та тихі вулички, невеликі
театри та величезна кількість кабаре, ну і звичайно один з найгарніших соборів світу – Сак
ре Кер.
Запрошуємо на екскурсію на кораблику по річці Сена (18 €). Сена – це не лише річка, а
й головна вулиця міста. Відчути весь колорит і настрій міста можна з палуби
прогулянкового катера. Ви будете насолоджуватись чудовими панорамами на найцікавіші
паризькі пам’ятки, і ці миті назавжди залишаться в вашій пам’яті!

4 день

Повернення в готель.
Нічліг в Готелі.
Сніданок
Виселення з готелю.
Сьогодні запрошуємо Вас в світ магії та дитинства - ми їдемо в ДІСНЕЙЛЕНД.

5 день

Запрошуємо Вас в чарівний світ дитинства – Діснейленд (15 € + вхідний квиток 90 ).
Діснейленд - казкове королівство, пункт номер один для відвідування не тільки дітей, а й
багатьох дорослих. Тут кожен зможе знайти розваги на свій смак та поринути в справжню
казку, що ожила!
Збір групи.
Нічний переїзд на територію Чехії.
Запрошуємо Вас на оглядову екскурсію «Місто тисячі шпилів». Прага - романтична,
казкова, приваблива, граціозна, такою її бачили навіть прості смертні, не кажучи вже про
епітети геніїв, поетів, музикантів та митців. Ви відвідаєте знаменитий Карловий міст і серце
Праги - Старомеська площа.
Вільний час.
Для бажаючих пропонуємо факультативну екскурсію «Прага – королівське місто» (15
€).

6 день

Ви побуваєте в резиденції празьких королів та імператорів – Празькому граді. Перед Вами
відкриється: Кафедральний собор Св.Віта, старий королівський палац, що являє собою
великий комплекс з декількох архітектурних слоїв, базиліка та монастир св.Іржі, палацовий
комплекс Бельведер.
«Круїз по р. Влтава + вечеря» (35 €). Під час круїзу ви насолодитеся незвичайними видами
Праги, побачите Празький град, Національний театр, пропливете під Карловим мостом і
зможете дізнатися цікаві факти про місто. Також на Вас очікує смачна вечеря з
національних та європейських блюд (шведський стіл) і традиційний чеський напій –
Бехеровка.
Поселення в транзитний готель.
Ночівля.
Сніданок. Виселення.
Виїзд до Львова. Пізнє прибуття.

У вартість туру включено
•
•
•
•
•
•

Проїзд автобусом євро класу;
Проживання в готелі 3* - 3 ночі;
Харчування – ВВ сніданки;
Екскурсії по Берліну, Парижі та Празі;
Супровід керівника групи.
Інтеграційні вечори

У вартість туру не включено
•
•

Страхування
Туристичний збір (3,85€/ніч)

