Затишна Чехія
Тривалість: 6 днів. 1 нічний переїзд.
Маршрут: Львів – Чеський Крумлов – Зальцбург* – Брно – Оломоуц – Велічка – Львів
Дати виїздів: 12.05.2019, 16.06.2019, 14.07.2019, 18.08.2018, 15.09.2019, 13.10.2019,
17.11.2019, 08.12.2019
Чеський Крумлов, Брно, Оломоуц в ціні туру!
Можливість відвідати Зальцбург, Озерний край Зальцкаммергут

Програма туру

День 1
21:00 Виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд дорогами Польщі та Чехії.

День 2
Ранком зупинка на сніданок на території Чехії.
Приїзд до Чеського Крумлова орієнтовно 11:00.
Оглядова по містечку Чеський Крумлов. Сторіччя не владні над маленьким казковим
містечком південної Чехії. Вигин Влтави, вузенькі вулички, старовинні будиночки, замок і
давня історія – це все Чеський Крумлов. Вільний час.
Поселення в готель.
Легенди середньовічного міста (25 Є). Такі містечка не можуть не навіяти думок про давні
легенди з привидами, відьмами та лицарями. А чудова вечеря з вепровим коліном або
фореллю (в ціні) буде ідеальним завершенням чудового дня.

День 3
Сніданок. Вільний день в Чеському Крумлові.
Пропонуємо завітати до сусідньої Австрії!
Факультатив “Зальцбург – ідеальна симфонія” (35/25€). Чарівне астрійське місто в
передгір’ї Альп відоме на весь світ як місто Моцарта, місто музичних фестивалів та виставок,
місто прекрасної архітектури та дивовижних пейзажів, “Рим півночі”, “Маленька Флоренція”…
Оглядова екскурсія.

Вільний час.
Пропонуємо завітати в райський куток австрійських озер та містечок – “Озерний
край Зальцкаммергут” (20€). Надзвичайна краса кришталево чистих гірських озер, затишні
колоритні містечка Санкт-Гільген, Санкт-Вольфганг, Гальштат… спокій, розміреність і
насолода життям!
Повернення в Чеський Крумлов.

День 4
Сніданок. Виселення з готелю.
Переїзд до Брно. Столиця Моравії, місто з багатою тисячолітньою історією, з якого походить
чеська династія Пшемисловичів, «чеський Манчестер», «малий Відень»… Оглядова
екскурсія.
Для бажаючих екскурсія до Пивоварні Starobrno з дегустацією пива (15 Є).
Вільний час.
Поселення в готель.

День 5
Сніданок. Виселення з готелю.
Переїзд в Оломоуц.
Оглядова екскурсія Оломоуцом. Другий за величиною заповідник Чеської Республіки,
історична столиця Моравії, місто за легендою засноване Юлієм Цезарем, місто проголошення
імператором Франца Йосипа I… і знамениті оломоуцькі сирки).
Вільний час.
Переїзд до Острави. Час для шопінгу в супермаркеті.
Переїзд у готель на території Польщі.

День 6.
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд до Велічки.
Запрошуємо на екскурсію до Соляних Копалень Велічки (10€ + вх.квиток). Шахта, яка
працювала більше 700 років, зараз внесена до Світової спадщини ЮНЕСКО. Захоплива
екскурсія підземних тунелями і гротами, де представлена історія добування солі, а також

вирізьблені з солі каплиці, скульптури і навіть величезна зала з церквою.
Виїзд до кордону.
Прибуття у Львів орієнтовно 22:00.

Вартість туру: Дороcлі – 159€, діти до 12 років – 149€.
Доплата за одномісний номер: 60€

Вартість туру включає:
оглядові екскурсії по Чеському Крумлову, Брно, Оломоуцу
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
орієнтовна вартість вхідного квитка в Соляні Копальні Вєлічки – 20/17€

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.

