Приємні знайомства: Краків, Прага, Відень, Будапешт
Тривалість: 5 днів. 1 нічний переїзд
Маршрут: Львів – Краків – Прага – Відень – Будапешт – Львів
Дати виїздів: 22.05.2019, 19.06.2019, 24.07.2019, 21.08.2019, 18.09.2019, 23.10.2019,
20.11.2019, 11.12.2019
Краків, Прага, Відень, Будапешт в ціні туру!

Програма туру

День 1
Ранковий виїзд зі Львова.
Спочатку ми відвідаємо Краків. Перлина Польщі, древня столиця могутньої держави,
романтичне і затишне, місто, в яке закохуєшся з першого погляду. Місто, в якому ти майже
свій! Екскурсія Королівським шляхом.
Переїзд в Чехію. Поселення в готель.

День 2
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд 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
повертатись! На Вас чекають Порохові ворота, Староміська площа та Вацлавак, Карлів міст!
Празький Град (10 €). Ви побачите знаменитий Страговський монастир, відвідаєте
грандіозний кафедральний собор Святого Віта, двір Президентського палацу, заглянете на
Золоту вуличку, помилуєтеся Празькою Венецією. І звичайно ж, Карлів міст з його чудовими
скульптурами! Тут варто зупинитись, щоб загадати найсокровенніше бажання, яке обов’язково
здійсниться.
Кораблик по Влтаві (25/20 €). Втомились ходити – відпочиньте на затишному кораблику, де
на Вас чекатиме Бехеровка для апетиту та шведський стіл смачної чеської кухні.
Насолодіться видами Праги, які найкраще розглядати саме з палуби корабля, що неспішно йде
хвилями Влтави. Звичайно ж, у супроводі екскурсовода та його розповіді про Прагу.
Легенди Праги (10 €). Відійдемо від голосних вулиць і площ, побачимо Прагу трішки іншою –
містичною, казковою. Як таємничий очевидець, Прага нашепоче Вам найцікавіші легенди й
оповідки Середньовіччя.
Поселення в готель.

Корчма (990 крон: шоу+їжа+2 напої). Чудове закінчення дня в середньовічній корчмі.
Обіцяємо справжню забаву, смачну їжу, чудове пиво, голосну музику, запальні танці, веселу
бійку і хороший настрій! Повернення з корчми в готель громадським транспортом за свій
рахунок.

День 3
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” (15€ + 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…
Пропонуємо екскурсію «Легенди Відня» (15/10€). Прогулянка іншою частиною історичного
Відня, не імперського. Ви почуєте історії та легенди про лицарів та їхніх дам, героїв та злодіїв,
історію появи пісеньки про Августіна, побачите місця, пов’язані з Моцартом, знаменитий
годинник Анкер, Рупертскірхе – найстаршу церкву Відня.
Переїзд в готель на території Угорщини.

День 4
Сніданок. Оглядова екскурсія «Будапешт – перлина Дунаю». Автобусно-пішохідна
екскурсія по одному з найкрасивіших міст Європи. Площа Героїв та проспект Андраши, площа
Сечені та Ланцюговий міст, Рибацький бастіон та Королівський палац.
Вільний час. Пропонуємо:
Зоопарк (вх.квиток 2800/1900 HUF). Один з перших в Європі зоопарків принесе вам багато
вражень і приємних хвилин. Величезна кількість видів тварин, які живуть в комфортних
умовах, максимально наближених до природних.
Купальні Сечені (вх.квиток від 5200 HUF). Одні з найвідоміших термальних купалень
Будапешта. 12 термальних басейнів з температурою мінеральної води 28°C – 40°C, плавальний
басейн, різноманітні сауни – релакс, відпочинок і задоволення гарантоване!
Запрошуємо насолодитись незабутньою екскурсією вечірнім Будапештом з борту кораблика
по Дунаю (20/15 €) з келихом угорського шампанського або солодкого напою для дітей.

Нічний переїзд в Україну.

День 5
Прибуття у Львів залежить від тривалості перетину кордону (орієнтовно о 9:00).

Вартість туру: Дороcлі – 169€, діти до 12 років – 159€.
Доплата за одномісний номер: 60€

Вартість туру включає:
оглядові екскурсії в Кракові, Празі, Відні, Будапешті
проїзд автобусом єврокласу
проживання в готелі категорії 3* зі сніданками
супровід керівника групи
групове медичне страхування
Додатково оплачуються:
рекомендовані програми, факультативні екскурсії, вхідні квитки (якщо інше не вказано в
програмі)
особисті витрати
проїзд в громадському транспорті
використання радіообладнання для оглядової екскурсії в Празі, Відні, Будапешті – 2 €.
орієнтовна вартість вхідного квитка в Скарбницю – 9€

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.

