
Тур «Побачення в Парижі та 
Мюнхені» 

7 днів 
Львів – Чоп – Будапешт – Мюнхен – Париж – Нормандія/Діснейленд – 
долина Луари – Зальцбург – Чоп – Львів 

Програма туру 

День 1 – Будапешт 
6:00 - 08:00 - Безкоштовні трансфери «з/д вокзал - Термінал-А». 
09:30 - відправлення в тур з Комплексу Термінал «А». Переїзд в Будапешт 
• Можливість приєднатися до групи в Стрию, Мукачево. 
Вечірня прогулянка «Шарм нічного Будапешта». Ми проведемо вільний 
час в улюбленому місці прогулянок угорської знаті - набережній Корзо і 
фешенебельній вулиці Ваци. Тут Пешт ошатний та святковий навіть в 
будні! 
• Для всіх бажаючих «Ажурна оздоба Будапешта» (дорослі-23 €, діти до 12 
років-18 €). Сім мостів служить прикрасою прекрасного Блакитного Дунаю, 
які, мов нитки перлів, пов'язують дві частини міста - Буду і Пешт...  
Переїзд, поселення і ночівля в готелі на території Угорщини. 

 
День 2 – Мюнхен 
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в Німеччину. 
16:30 - Оглядова екскурсія «Мюнхен - Легенда Баварії ...». Мюнхен - 
справжнє місто-казка на півдні Німеччини. У вільний час рекомендуємо: 
• «Баварська кухня, баварське пиво!» (16 €). Гостинність і товариськість 
баварців - відомі у всьому світі, вони вміють радіти життю, і по-
справжньому розважатись! А в гарненькій мюнхенській пивній - ми 
відчуємо це в повній мірі! 
Переїзд і поселення в готелі на території Німеччини. 



    День 3 – Париж 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в Париж. 

Оглядова екскурсія «Перше побачення з Парижем». Париж стає рідним з першого 
погляду, з першого кроку його витертою бруківкою.Все, що ми знаємо з розкішних 
фільмів і книг, - все раптом оживає і наповнює серце трепетом!  

Поселення в готель. Вільний час (пересування передбачено на громадському 
транспорті). Рекомендуємо: 
• «Банти і діаманти» (дорослі-38 €, діти до 12 років-30 €). Королівський Версаль - 
символ шику, могутності і багатства країни, - столиця Франції протягом 107 років, 
найбільший палац Європи. Сади Версаля з їх скульптурами, фонтанами, каскадами і 
гротами - розкішна арена блискучих придворних урочистостей! 
• «Лувр - енциклопедія століть» (дорослі-38 €, діти до 12 років-18 €) - розкішний 
імператорський палац, найвідоміший і найбільший музей, де заховані всі скарби 
світу. Відвідування музею Фрагонар. Французькі парфуми - елітні й вишукані.  
• Автобусна екскурсія «Вогні нічного Парижа» (дорослі-23 €, діти до 12 років-18 €). З 
настанням сутінків Париж перетворюється на найромантичніше місце на землі, 
зігріте відблисками мільйонів вогників! У нічному освітленні велично виглядають 
Тріумфальна Арка, міст Мірабо, Марсове поле, Єлисейські поля! Також відвідаємо 
площу Трокадеро, з якої відкривається панорамний вид на Париж і Ейфелеву вежу! 

Поселення і ночівля в готелі. 

 День 4 – Париж 

Сніданок. Вільний день в Парижі. Рекомендуємо на вибір: 
• «Сентиментальна Нормандія» (дорослі-68 €, діти до 12 років-38 €). Ця «північна 
країна» лежить на березі теплого перлового моря. Неймовірно прекрасні, але 
позбавлені життя скелі узбережжя змінюються то розкішними піщаними пляжами, 
то давніми містами. Старовинний Руан - найбільше нормандське місто. Оглядова 
екскурсія по місту, після якої ми вирушимо в Довіль - господаря морського 
узбережжя, місто-"подарунок" втомленим від метушні аристократії... і на 
завершення - древній і працьовитий Трувіль - старовинне рибальське селище на 
березі протоки Ла-Манш, який існує ще з часів вікінгів. 
• «Діснейленд - країна вічних канікул» (68 € / 60 €) - чарівний світ дитячих фантазій, 
який перетворюється на реальність. 
Ночівля в готелі. 



День 5 – Париж 

Сніданок. Вільний час в Парижі. Рекомендуємо відвідати екскурсії: 

• побачити Ейфелеву вежу з висоти пташиного польоту, відвідавши 
оглядовий майданчик Монпарнас (дорослі-18 €, діти до 12 років-10 €) 

• Круїз по таємничій Сені (дорослі-13 €, діти до 12 років-10 €) - побачити 
столицю Франції ще з одного вдалого ракурсу. 

• Пішохідна екскурсія «Легендарний Монмартр» (дорослі-18 €, діти до 12 
років-10 €) - один із наймальовничіших і милих районів Парижа - мекка 
богемного світу. Від вулички під назвою "район червоних ліхтарів», ми 
пройдемося по місцях, де розташовувались майстерні знаменитих 
художників і їх улюблені ресторани, почуємо історію «Фіалки Монмартра», 
побачимо білосніжну базиліку Сакре-Кер 

• «Чудові замки долини Луари» (дорослі-60 €, діти до 12 років-38 €). Замки 
вдало вписалися в зачаровують пейзажі і привертають в долину не тільки 
любителів історії, але і всіх цінителів прекрасного! Шамбор - 
найграндіозніший замок Долини Луари, «неприборканий плід фантазії 
Франциска I і великого Леонардо да Вінчі». Амбуаз - 1й королівський замок 
у Франції, побудований за канонами Ренесансу! Шенонсо - замок на воді, 
відомий як «Дамський замок». 

• «Магія Парижа» (дорослі-23 €, діти до 12 років-13 €) Нас чекає 
захоплююча подорож по одному із самих мальовничих кварталів Парижа. 
Екскурсія розпочнеться від знаменитого Собору Паризької Богоматері, 
свідка легендарних подій французької історії. Пройшовши по вузьких 
середньовічних вуличках (в Латинському кварталі знаходиться найвужча 
вулиця Парижа), повз книжкових крамниць, кафе і ресторанчиків, ви 
опинитеся перед огорожею колишнього монастиря Клюні - одного з 
найбільших релігійних і духовних центрів минулого 

Ночівля в готелі. 



День 6 – Зальцбург 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в Австрію. Прибуття в Зальцбург. 

Оглядова екскурсія «Зальцбург - симфонія звуків і пейзажів». Зальцбург - місто 
маленького формату, проте, світового значення. Його по праву називають 
«сценою світу», завдяки незліченній кількості культурних подій, які відбуваються 
в мальовничому Старому місті. Князі-архиєпископи, які протягом багатьох 
століть правили Зальцбургом, хотіли не лише зробити своє місто одним з 
найбільш багатих та впливових міст Європи. Вони хотіли більшого - зробити із 
Зальцбурга "Рим Півночі». Не випадково обриси Кафедрального Собору 
Зальцбурга є мініатюрною копією Собору Св. Петра в Римі. 

У вільний час рекомендуємо: 

• Августинська пивоварня (дорослі-30 €, діти до 12 років-18 €) - найбільша пивна 
Австрії! Окрім турботи про спасіння душ віруючих, монахи займались 
пивоварною справою. Вважалося, що пиво робить контакт з Богом легшим і 
замінює під час посту деякі продукти харчування.  

16:00 - Переїзд в гостинну Угорщину - країну термальних джерел, паприки і 
вина! Тут всупереч вихором історії, збереглося чимало шедеврів, з якими варто 
познайомитися: стародавні пам'ятники Римської імперії сусідять з будівлями 
часів турецького ярма, романськими храмами з гордо-неприступними 
фортецями середньовіччя .... 

Прибуття в Будапешт. Пізніше поселення і ночівля в готелі. 

День 7 – Будапешт 

Сніданок. Виселення з готелю. 

• Вранці відвідування термальних купалень графа Сечені (23 €) - заряд 
бадьорості і енергії на цілий день! 

Прибуття в Чоп орієнтовно в 18:00. 
Прибуття до Львова в комплекс Термінал «А» орієнтовно в ~ 23: 00. Вільний час. 

Для туристів, які відправляються на Львівський з/д вокзал - трансфер з 
Комплексу Термінал «А» в 23.30 


