Чарівна Баварія (Максимум)
Тривалість: 7 днів. 1 нічний переїзд
Маршрут: Львів – Прага – Мюнхен – Ліндергоф – Нойшванштайн – Нюрнберг –
Бамберг – Відень – Мішкольц – Львів
Дати виїздів: 19.08.2019
ВСІ ЕКСКУРСІЇ в ціні туру!!!

Програма туру

День 1.
19:00 Виїзд зі Львова. Перетин кордону. Нічний переїзд дорогами Польщі та Чехії.

День 2.
Зупинка на сніданок. Ранковий приїзд до Праги.
Оглядова екскурсія “Старе Місто”. Неймовірна, Магічна, Злата, Містична, Рим
Середньовіччя! Це все про неї! Прага! Одне з найкрасивіших міст світу! Місто, куди хочеться
вертатись! Порохові ворота, Староміська площа та Вацлавак, Карлів міст!
Празький Град. Ви побачите знаменитий Страговський монастир, відвідаєте грандіозний
кафедральний собор Святого Віта, двір Президентського палацу, загляните на Золоту вуличку,
прогуляєтесь Малою Страною помилуєтеся Празькою Венецією. І звичайно ж Карлів міст з
його чудовими скульптурами! Тут Ви зупинитеся і загадаєте бажання, яке обов’язково
збудеться.
Кораблик по Влтаві. Замучились ходити – відпочиньте на затишному кораблику, де Вас
чекатиме Бехеровка для апетиту і шведський стіл смачною чеської кухні. Насолодіться
видами Праги, яких Ви не побачите інакше, як з палуби корабля, що неспішно йде хвилями
Влтави. Звичайно ж, в супроводі екскурсовода і його розповіді про Прагу.
Переїзд до транзитного готелю на території Чехії. Поселення в готель.

День 3.
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд до Мюнхена.
Столиця Баварії – “Метрополія з лагідним серцем” – Мюнхен! Не лише білими ковбасками,
пивом та BMW славиться Мюнхен, але й чудовою архітектурою, багатими музеями, відкритими

людьми. Прогуляємось історичним центром – Ізартор, Марієнплац, Нова Ратуша, Фрауенкірхе,
Одеонсплац, Резиденція, Національний театр, Максиміліанштрассе, Хофбройхаус. Оглядова
екскурсія.
Вільний час.
Пропонуємо відвідати виставковий центр та музей BMW (вх.квиток). Музей буде цікавим
не лише любителям автомобілів та мотоциклів. Вся історія компанії BMW, всі моделі вживу. А у
виставкому центрі – всі новинки!
Поселення в готель.

День 4.
Сніданок. Вільний час у Мюнхені.
Пропонуємо програму “Спадок Казкового Короля: замки Ліндергоф та Нойшванштайн”
(вх.квитки-попереднє замовлення і оплата 22/2,5€). Ліндергоф – найменший і
найзатишніший з трьох замків, побудованих королем Баварії Людвігом ІІ, розміщений в
Липовій долині посеред лісу, оточений чарівним парком з фонтанами та липовими алеями.
Нойшванштайн – найвідоміший замок, що височить на скелі в передгір’ї Альп. Усі замки
короля Людвіга відображають його бачення німецьких романтичних саг про лицарів та
прекрасних дам, описаних в операх Вагнера. Багатство, розкіш, краса інтер’єрів та неймовірні
краєвиди!
Повернення в готель.

День 5.
Сніданок. Вільний час в Мюнхені.
Пропонуємо завітати до Нюрнберга!
Нюрнберг – Скарбницю Франконії! Місто, що вразить середньовічним колоритом, готичною
архітектурою, унікальною атмосферою! А ще це місто іграшок, червоного пива, нюрнберзьких
ковбасок, дивовижних пряників! Міська ратуша, Імператорський замок, Ринкова площа, діммузей Дюрера, готичні собори… Оглядова екскурсія.
Вільний час.
Пропонуємо скористатись можливістю заїхати в сусідній Бамберг – місто мовби з картинки!
Чудово збережене місто, якому більше тисячі років, розкинулось на пагорбах над річкою
Пегнітц і справді виглядає невеликою баварською казкою. Маленькі будиночки, Ратуша на
воді, безліч мостів і місточків і, звичайно ж, неповторне бамберзьке пиво – “раухбір” – темне
пиво з ароматом диму!
Повернення в готель.

День 6.
Сніданок. Виселення з готелю.
Переїзд до Відня.
Оглядова екскурсія “Відень – столиця Габсбургів”. Столиця Австрійської республіки
зберегла вишуканість та велич столиці Австро-Угорської імперії. Місто музики, місто
витонченого смаку, місто світлої легкої архітектури. Прогуляємось історичним центром,
оточеним парками та садами, від просторої площі Марії-Терезії через зимову резиденцію
Габсбургів Хофбург, на Грабен, до собору Святого Штефана, Кертнерштрассе, Альбертіна…
Вільний час.
Пропонуємо екскурсію “Скарби імперії” (вх.квиток) до Скарбниці Габсбургів. Музей
світських речей та церковних реліквій, в тому числі корон Священної Римської Імперії,
Австрійської Імперії, срібна колиска сина Наполеона, легендарний Спис Долі, Чаша Грааля,
ордени, одяг, посуд…
Виїзд до готелю на території Угорщини.

День 7.
Сніданок. Виселення з готелю. Виїзд в сторону кордону.
Дорогою заїдемо в купальні Мішкольц-Тапольце (вх.квиток). Купальні з мінеральною
термальною водою розташовані в природній печері скелі Верходь. Чудова вода, басейни з
різною температурою, світлові та водні ефекти забезпечать релакс та чудовий настрій.
Прибуття до Львова близько 23:00.

Вартість туру: Дороcлі – 349€, діти до 12 років – 329€.
Доплата за одномісний номер: 110€

Вартість туру включає:
оглядові і додаткові екскурсії по програмі туру
проїзд автобусом єврокласу
проживання в готелі категорії 3* зі сніданками
користування екскурсійним аудіо обладнанням
супровід керівника групи
групове медичне страхування

Додатково оплачуються:
вхідні квитки (якщо інше не вказано в програмі), резервації
особисті витрати
проїзд в громадському транспорті

Просимо звернути увагу!
Вартість факультативних програм складається з вартості вхідних квитків та / або
транспортного обслуговування, та / або послуг гіда та / або резервації, та / або
вартості паркування / стоянки / в’їзду автобуса на територію об’єкта;
Мінімальна кількість туристів для здійснення факультативної програми залежить від
конкретної програми і визначається Керівником групи;
Туроператор залишає за собою право змінювати програму туру без зменшення
загального обсягу послуг;
Автобусне обслуговування і супровід Керівника групи у вільний час не передбачено;
Туроператор не несе відповідальності за затори на дорогах, погодні умови та роботу
митних служб;
Автобус рухається зі швидкістю, дозволеною правилами перевезення пасажирів у
країнах Євросоюзу;
Туалети в країнах Євросоюзу можуть бути платними, середня вартість від 0,50 до 1
євро;
Готелі за програмою можуть знаходитися в передмістях, заїзди в місто і повернення
в готель здійснюється організовано всією групою, або, при бажанні туриста, ним
особисто за його кошт і під його відповідальність;
Гарячі напої в автобусі готуватися не будуть;
Керівник групи НЕ влаштовує організований заїзд групи в супермаркети «Теско» або
інші, якщо це не вказано в програмі туру;
При виїзді з Євросоюзу на кордоні TAX-FREE оформлятися НЕ БУДЕ.

