11-денний автобусний ТУР ДЕ ФРАНС. 4 дні в Парижі!
5 Країн: Чехія, Німеччина, Франція, Швейцарія, Італія
13 Міст: Прага, Нюрнберг, ПАРИЖ (4 дні), НОРМАНДІЯ (Етрета, Довіль, Трувіль) ЗАМКИ
ЛУАРИ (Шенонсо, Блуа), Страсбург, Кольмар, Беллінцона, Мілан, Бергамо
Детальна програма поїздки:
17 кві 08.00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями.
ПН

ПРАГА, ЧЕХІЯ – напевне, одне з найгарніших міст світу. На
початку XIX століття Бернардо Вользано нарахував 103 вежі
в Празі і таким вона отримала назву «Міста ста веж». У
даний час їх налічується більше 500! Стародавнє ядро
18 кві Праги добре збереглося і складає унікальний заповідний
ВТ
ансамбль. Історична частина міста - це Градчани на лівому
березі річки Влтави, барвиста Мала Страна, а на правому
березі - романтичні і таємничі Старе та Нове Місто.
14.00 – поселення у готель***.

Сніданок. 12.00–21.00 — НЮРНБЕРГ, НІМЕЧЧИНА. Ще з 1070р. Нюрнберг був відомий
мандрівникам. Першими туристами тут були паломники,
які здалеку прямували до могили чудотворця святого
Себальда. Звісно, пішки. Позніше, у XIV-му столітті,
імператору Карлу IV так сподобалося в цьому місті, що він
навіть видав закон - так звану "Золоту буллу", за яким
19 кві
СР
кожен новий імператор був зобов’язаний провести свій
перший сейм у Нюрнберзі. 280 разів у замку гостювали
імператори Священної Римської імперії та відчували себе
там, як вдома. Ця епоха давно минула, проте Нюрнберг
залишився тим же відкритим та гостинним містом.
11.00 – ПАРИЖ. Найелегантніша столиця світу так вирізняється
від усієї іншої Франції. Місто всіх часів і народів, Париж зберіг
прикмети далекого минулого і романтизм новітнього часу. Тут є
все для всіх - для театралів, меломанів, поціновувачів живопису,
для гурманів, любителів всіляких розваг і ділових людей. У
Парижі любов і романтика повсюди. У мелодіях, що лунають з
20 кві
кав’ярень у Латинському кварталі або з палуб прогулянкових
ЧТ
катерів на Сені, у витонченості Ейфелевої вежі, в картинах
знаменитих імпресіоністів у музеї Орсе, в усмішках і поглядах
перехожих у Люксембурзькому саду. Про це місто мріє багато
хто. Ті, кому пощастить тут побувати, закохуються в нього, знову мріють і з нетерпінням чекають
нової зустрічі. Увечері – поселення до готелю*** (200м від станції метро).
Сніданок. Продовження знайомства з Парижем.
Факультативно: ПОДОРОЖ до НОРМАНДІЇ (25€)
ЕТРЕТА - одна з головних визначних пам'яток Нормандії невеликий курорт з прекрасними пляжами на
Алебастровомі узбережжі Ла Маншу, де води
Англійського каналу сформували дивовижної краси
прямовисні скелі з природними арками. «Якби я хотів
показати море тому, хто його ніколи не бачив, я б привіз
цю людину саме сюди» - написав відомий журналіст
Альфонс Карр, прославивши однією фразою цю бухту на
цілу Францію. Етрета не залишилася й без уваги Клода
Моне. Перш ніж її контури були розмножені на мільйонах
21 кві
поштових листівках, художник кілька разів увічнив Етрету з позиції імпресіонізму.
ПТ

12.30-15.30 ДОВІЛЬ і ТРУВІЛЬ – два сусідніх курортних містечка на березі Ла-Маншу. Довіль був
збудований в 1859р.
як персональний курорт для
паризької знаті. Коко Шанель відкрила тут свій перший
бутік і ввела моду на засмагу. Трувіль раніше був
звичайним рибальським містечком. Але після того, як до
сусіднього Довілю потягнулися багатії, Трувіль став містомсателітом і майже зрівнявся зі своїм сусідом за рівнем
життя. Сьогодні Трувіль - приголомшлива гармонія, що
складається з моря, хвиль, чайок, чудовою архітектури,
пляжу і променаду уздовж вілл і замків.
Увечері – поверення до готелю***.

Сніданок. Продовження знайомства з Парижем.
Факультативно: ПОДОРОЖ до ДОЛИНИ ЛУАРИ (25€)
Королівський ЗАМОК ШЕНОНСО знаходиться в регіоні Центр-Долина Луари. Власність корони,
а згодом королівська резиденція, замок Шенонсо є
унікальним завдяки своїй долі та оригінальному
розташуванню на річці Шер. Його мешканцями та
господарями завжди були жінки, яким вдалося
залишити значний слід в історії: Діана де Пуатьє,
Катерина Медічі і Луїза Дюпен. Вони запрошували
сюди найвідоміших представників філософської думки
XVIII століття. Сьогодні Шенонсо залишається "замком
Прекрасних дам", а також є другим за відвідуваністю
замком у Франції після Версаля.
22 кві
СБ

Королівський ЗАМОК БЛУА — улюблена резиденція
французьких королів Людовика XII і Франциска I. Він
знаходиться у центрі міста Блуа, на правому березі Луари
і також перебуває під охороною ЮНЕСКО як пам'ятник
Всесвітньої спадщини. Резиденція семи королів і десяти
королев Франції, замок Блуа нагадує про могутність і
розкриває повсякденне життя двору в епоху
Відродження. Мебльовані королівські покої, прикрашені
чудовою поліхромної обробкою, виступають свідками тієї
епохи.
Увечері - повернення до готелю ***.
23 кві Сніданок. Продовження знайомства з Парижем.
22.00 – виїзд. Нічний переїзд
НД

08.00-13.00 СТРАСБУРГ. Якщо і є на карті Європи місто,
яке можна назвати її столицею, то цей титул цілком
резонно отримає Страсбург, адже тут давно знайшли
притулок такі важливі інститути, як Рада Європи,
Європейський суд з прав людини і Європарламент.
Колорит місту додає й переплетіння французької та
німецької культур, створюючи враження, що знаходишся
у Франціїі та Німеччині одночасно.
24 кві
14.00 - поселенння до готелю *** у м. КОЛЬМАР ПН

одному з найгарніших у Франції. Воно настільки
гармонійне, що всі туристи перебувають тут під сильними
враженнями. Звивисті вулиці старого міста, канали і
кольорові фасади будівель формують унікальний
"фірмовий стиль» Кольмара. Його іноді навіть називають
музеєм під відкритим небом. Перлиною міста є квартал
"Маленька Венеція» з невеличкими каналами і містками,
заквітчаними геранню.

25 кві
ВТ
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

07.00 - Сніданок.
11.00-14.00 БЕЛЛІНЦОНА найбільш італійське з усіх швейцарських міст. Ще у
1475 р. полководець Аццо Вісконті назвав його
"Ключем і воротами до Італії", відзначивши вдале
стратегічне розташування Беллінцони на південних
підступах до альпійських перевалів Сен-Готтард,
Сен-Бернардіно і Лукоманьо. Вигляд столиці
кантону Тічино сформований трьома найбільшими
та добре збереженими середньовічними замками в
Швейцарії, всі вони входять до переліку об'єктів

15.00-20.00 МІЛАН - світова столиця моди, дизайну та
шоппінгу! Але це італійське місто відомо ще й музеями,
картинними галереями, театрами («Ла Скала»),
пам'ятниками архітектури. Значний слід залишила епоха
Відродження: збереглися церква Санта Марія-деллеГраціє зі знаменитою "Таємною вечерею" Леонардо да
Вінчі, замок Сфорца. Проте символом Мілану все ж таки
залишається найбільший у світі готичний собор Дуомо.
21.00 - Поселення до готелю ***.
Сніданок. 09.00 – 15.00 БЕРГАМО. "Гідний шанування
Невідомий" - так відгукнувся про Бергамо один з найбільших
архітекторів XX століття Ле Корбюз’є. І дійсно, у цьому
чарівному середньовічному місті існує величезна кількість
26 кві
мало вивчених туристами архітектурних пам’яток.
СР
Можливо, в цьому є і частка «провини» сусіднього Мілана.
Бергамо відомий своєю «подвійністю»: адже існує Верхнє
(Citta Alta), більш стародавнє місто, і Нижнє (Citta Bassa),
більш сучасне.
27 кві
21.00 – повернення до Києва.
ЧТ

04071, Україна, Київ, вул. Ярославська, 39А
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Вартість: 420 євро. Включає:

Додатково:

 проїзд на комфортному автобусі
 відвідини УСІХ міст, зазначених у
програмі туру, окрім факультативних
 готелі*** зі сніданками (розміщення
у 2-місних номерах)
 спальне місце в автобусі під час нічних
переїздів

 віза, візовий центр та страхування (70€)
 послуги місцевих ліцензованих гідів
(5€/год. екскурсії) – за бажанням
ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ!

Формування групи здійснюється до 17 БЕРЕЗНЯ

