Амстердам і не тільки...

Вартість туру 274 €
1 день

2 день

6:00– збір групи в м.Львів.
06:15 – виїзд на територію Польщі.
Переїзд в культурну столицю Польщі - Краків.
На Вас очікує захоплююча екскурсія містом - “Королівський шлях “ (10 €).
Ви пройдетеся по тракту, по якому протягом багатьох століть проїжджали польські королі,
місце де переплітаються легенди ... Найстаріша частина міста - Ринкова площа, один із
найвідоміших університетів Європи - Ягелонський університет; середньовічний центр
торгівлі - торгові ряди сукеніце, де Ви можете придбати сувеніри на пам'ять про проведені
тут хвилини…
А діти отримають можливість побачити справжнього дракона, що дихає вогнем і поринути
у середньовічну казку в стінах Вавельського замку …
Переїзд а транзитний Готель.
Поселення в транзитний готель.
Сніданок.
Виселення з готелю.
Переїзд в Дрезден.
Запрошуємо на екскурсію "Колиска німецької Саксонії - Дрезден". Своїх відвідувачів з
давніх давен Дрезден заворожує блискучим і захоплюючим поєднанням традицій та
сучасності. Прогулюючись центром міста, з його колишньою Резиденцією саксонських
курфюрстів і королів, видом на чудовий ландшафт Ельби, Ви відчуєте неповторний шарм

«Флоренції на Ельбі» - міста мистецтва, старовинної витонченої архітектури, величезних
музейних колекцій, оркестрів та хорів зі світовим ім'ям.
Вільний час
Пропонуємо відвідати:
• Скасонська Швейцарія (35 €)
• Дрезденська скарбниця (12 € + вх. квиток ) один з найцікавіших музеїв в Дрездені.
Заснував скарбинцю відомий на весь світ король Саксонії та Речі Посполитої - Август
Сильний. Фонди музею налічують більше 10000 експонатів які збирались на протязі
багатьох років.

3 день

4 день

5 день

Вечірній збір групи.
Нічний переїзд в Амстердам.
Зупинка на сніданок.
Знайомимось з Амстердамом.
Екскурсія по Амстердаму - столиця, «місто контрастів», місто багатонаціональної культури і
кухні. Канали, вузькі вулички, типові голландські будинки, кофешопи, вулиця Червоних
ліхтарів, алмази, музеї ... Центральний залізничний вокзал, вулиця Дамрак і біржа Берлаге,
площа Дам, Національний монумент, Королівський палац, Нова церква, музей Мадам
Тюссо, Калверстраат, дворик Бегинок, Амстердамський Історичний музей, квітковий ринок,
Мунтторен, площа Рембрадта, Блакитний і Худий міст, Ермітаж на Амстел , Ватерлоо плейн,
будинок Рембрандта, Пінтохаус, Південна церква, стара церква, Вежа плачу, стара Вагова,
Квартал Червоних ліхтарів, церква Святого Миколая і не тільки.
Вільний час.
Пропонуємо відвідати:
• Прогулянка на кораблику каналами Амстердама (16 €).
Поселення в готель
Нічліг в готелі.
Сніданок
Виселення з готелю
Вільний день в Амстердамі.
• «Голландська ідилія» 35€ - тематична екскурсія, що включає відвідання двох
чарівних містечок на півночі Голландії: Заансе Сханс та Волендам. Заансе Сханс –
музей під відкритим небом, справжнє голландське село. Тут неспішно крутяться
млини, ріка Заан гордо дарує свої води Північному морю, кожен закуток, кожен
будиночок зберігає історію голландського ремесла. В традиційних зелених
будиночках Вам відкриють секрети виготовлення твердого сиру – національної
гордості Нідерландів, а також підберуть для вас пару ексклюзивних голландських
туфель – кломпів. Непорушна тиша, чистота, неймовірні пейзажі, аромат
свіжовипеченого хліба подарують відчуття абсолютної гармонії. А далі запах моря
нас приведе в містечко Волендам - рай для рибалок та мореплавців. Мальовнича
бухта з десятками білосніжних та пурпурових парусів гостинно зустріне Вас при
в’їзді в місто. Основною ж гордістю Волендаму є оселедець, приготований по
старовинній рецептурі і продегустувати хоча б один із його видів Ваш прямий
обов’язок.
• Делфт - місто принців ( 20 € + білет на потяг). Місто, в якому виховували принців до
досягнення повноліття, відоме на весь світ своїм фарфором. Надзвичайно
мальовниче місто запрошує до себе в гості.
Повернення в Амстердам.
Вечірній збір.
Нічний переїзд в Берлін.
Зупинка на сніданок.

6 день

Приїзд в Берлін
Запрошуємо на пішохідну екскурсію містом. 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, 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.
У вільний час пропонуємо відвідати:
• Німеччина славиться своїм багатовіковим пивоварінням, тому Запрошуємо Вас на
Екскурсійно-дегустаційну програму “Пива багато не буває” (30 €). Саме тут ми
познайомимось з історією пивоваріння та спробуємо різні види пива в традиційній
броварні.
• Вечірній Берлін (10€). Ви побачите Бранденбурзькі ворота, Александр плац, бункер
Гітлера, місце проведення відомого кінофестивалю Берліналє та багато чого іншого.
Збір групи.
Переїзд в транзитний готель.
Поселення в готель.
Нічліг в готелі.
Сніданок.
Виселення з готелю.
Їдемо додому. По дорозі запрошуємо Вас на оглядову екскурсію у Вроцлав (10 €).
Збір групи.
Відправляємось додому
Перетин кордону.

