
 

 

 

 

 

11-денний автобусний тур Новий рік в ЕЛЬЗАСІ   

6 Країн:   Чехія, Німеччина, Швейцарія, Франція, Австрія,  Угорщина 

15 Міст: Прага, Мюнхен, Базель, Мюлуз, Кольмар, Оберне, Страсбург, Селеста, Риквір,   
Кайзерберг, Егісхайм, Цюрих, Відень, Будапешт, Егер 

Детальна програма поїздки: 

25 гру 
ПН 

09.00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями 

26 гру 
ВТ 

10.00 ПРАГА, ЧЕХІЯ – напевне, одне з найгарніших міст світу. 
На початку XIX століття Бернардо Вользано нарахував 103 
вежі в Празі і таким чином вона отримала назву «Міста ста 
веж». У даний час їх налічується більше 500! Стародавнє 
ядро Праги добре збереглося і складає унікальний 
заповідний 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 –  готель*** 

http://www.euroways.com.ua/avtobus.html


 

 

27 гру 
СР 

Сніданок.  13.00 - 22.00 - МЮНХЕН, НІМЕЧЧИНА - найбільш популярне серед туристів німецьке місто. 
Основні пам'ятки Мюнхена зосереджені в районі площі 
Марієнплац, а найбільше виділяються Стара і Нова 
Ратуші. Символом міста є собор святої Богородиці 
висотою в 99 метрів, побудований у стилі німецької 
готики. У Мюнхені, де тісно переплелися історія і 
сучасність, знайдеться чимало цікавих та дивних місць. 
Наприклад, музей BMW, присвячений 
автомобілебудуванню. Вражає оригінальна архітектура 
цієї будівлі у формі чотирьох величезних циліндрів. 
Нічний переїзд 

28 гру 
ЧТ 

08.00-13.00 – БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРІЯ  - друге за величиною 
після Цюриха місто Швейцарії, столиця одноіменного 
кантону.  Базель розташований в долині між вершинами 
Юри і Шварцвальда, біля старовинної переправи через 
Рейн. Велика ріка Європи, а також близькість сусідніх 
Німеччини та Франції наклали свій відбиток на вигляд і 
життя міста. Старий  Базель відрізняється благородною 
красою, яка, пройшовши крізь століття, залишилася 
майже недоторканою. 
 

15.00 – МЮЛУЗ, ФРАНЦІЯ    - друге за 
величиною і третє за значенням місто 
регіону Ельзас після Страсбурга і 
Кольмару. Історичним центром міста є 
площа Зборів з  величезним 
неоготичним собором. Сьогодні площа 
та її архітектурні раритети - улюблене 
місце туристів, які люблять 
фотографуватися на тлі вигадливо 
прикрашених фасадів середньовічних будівель.  
18.00 – поселення у готель*** на 4 ночі 
 

29 гру 
ПТ 

Сніданок.  
09.00-11.00 ОБЕРНЕ. Ви вважаєте, що вже бачили красиві 
міста? Ні, поки Ви не побували в Оберне! Obernai - це не 
просто чергове симпатичне містечко Ельзасу. Це нібито 
втілена у реальність казка з іграшкових будиночків, кам'яних 
церков і колодязів. Тут час зупинився кілька століть тому, 
наче Спляча красуня, зберігши до наших днів недоторкане 
королівство. 
 
 

12.00-19.00 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. 
 
20.00 – повернення до готелю 

http://www.euroways.com.ua/strasbourg.html


 

 

30 гру 
СБ 

Сніданок. 
Сьогодні вирушаємо у тур по перлинам Ельзасу! 
Селеста (Sélestat) - культурний центр Ельзасу і одне з 
найбагатших і різноманітних з точки зору архітектури 
невеликих містечок Ельзасу. Справжній мікс стилів: 

романська, готична 
церква, годинникова 
башта в стилі бароко, 
барочні та ренесансні 
будиночки. 
 
Риквір (Riquewihr) - саме тут знаходиться центр виробництва 
рислінга в Ельзасі. Приємні кам'янисті вулички із 
середньовічними фасадами будинків мало змінилися з XV 
століття, коли правителі 

Вюртембергського 
дому збудували тут 
замок. Вважається, що 

саме тут з'явилася традиція прикрашати до Різдва ялинки, 
про що свідчить запис в лічильній книзі 1521 року. 
 
Кайзерберг (Kaysersberg) - одне з найвідвідуваних міст 
Ельзасу. Ви можете побачити чудово збережене історичне 

старе місто і 
мальовничі виноградники навколо, адже Кайзерберг є 
частиною туристичного маршруту «Винна дорога 
Ельзасу». 
 
Егісхайм (Eguisheim) - одне з найгарніших містечок 
Ельзасу: маленьке, компактне, без змін з епохи 
середньовіччя.  Егісхайм зачарує Вас своєю теплотою та 
акуратністю. 
18.00 – повернення до готелю***. 

31 гру 
НД 

Сніданок. Містечко КОЛЬМАР – одне 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 
 
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ У НАЙКАЗКОВІШОМУ МІСТІ!  
 

01 січ 
ПН 

Пізній сніданок. Продовження знайомства з 
Кольмаром. 15.00-20.00 ЦЮРИХ - найбільше місто 
Швейцарії і одне з найгарніших у світі, що розташувалося 
на північному березі Цюрихського озера, яке надає 
ландшафту світового фінансового центру незвичайну 
чарівність. Мандрівника приваблюють вимощені 
бруківкою вулиці в старій частині міста, театри, 
скульптури на вулицях, галереї та музеї. Важко знайти 
краще місце для відпочинку, яке так само єднало б в собі 
елементи міської цивілізації та заміської чарівності. 

Нічний переїзд 

http://www.euroways.com.ua/colmar.html


 

 

02 січ 
ПН 

08.00-17.00 ВІДЕНЬ, АВСТРІЯ. Якщо вираз "архітектура - це 
застигла музика"  можна застосувати до певного міста, так 
це дійсно стосується Відня. Архітектурні ансамблі та відомі 
споруди Відня уособлюють цілі опери, симфонії, сонати. 
Цей центр австрійської культури можна назвати 
найвеличнішим містом Старого Світу. Розкішні палаци та 
площі, мальовничі вулички, всесвітньо відомі картинні 
галереї, концертні зали, фонтани і парки...   
 
21.00 – поселення до готелю ***. 

03 січ 
СР 

Сніданок. 09.00-15.00 БУДАПЕШТ, УГОРЩИНА. Його 
вважають одним з найгарніших в Європі:  види, що 
відкриваються тут погляду, не можна порівняти ні з 
чим іншим. Існує декілька чудових оглядових 
майданчиків: гора Геллерт, Рибацький бастіон, 
Базиліка Святого Іштвана, Променадна набережна. 
Місто сповнене  музеями, унікальними 
архітектурними спорудами, виставковими залами. 
Більш того, це єдина столиця в Європі, яка є 
справжнім курортом: 26 купалень, більш ніж 100 

термальних джерел. 
 
17.30-20.30 ЕГЕР. Архітектурний ансамбль Егера є  
багатогранним: пам'ятники турецького мистецтва 
знаходяться поруч  з гарними католицькими церквами, 
середньовічна фортеця відмінно гармонує з більш пізніми 
будівлями у стилі барокко. Егер відомий своїми цілющими 
мінеральними джерелами і купальнями. Егер - це також 
батьківщина й вогняних червоних вин.  
 
Вечеря з угорськими винами та гуляшем (11€)   у вікових 
льохах, вирубаних з туфу в Долині Красунь. 

04 січ 
ЧТ 

16.00 – повернення до Києва. 

  

 

04071, Україна, Київ, вул. Ярославська, 39А 

тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874 

On-line бронювання: www.euroways.com.ua 
 

 
Вартість: 425 євро. Включає: 

 
 проїзд на комфортному автобусі 
 відвідини УСІХ міст, зазначених у 

програмі туру 
 готелі***/**** зі сніданками  

(розміщення у 2-місних номерах)  
 спальне місце в автобусі під час нічних 

переїздів 

 
Додатково: 

 
 послуги місцевих ліцензованих гідів (5€/ 

год.  екскурсії) – за бажанням 
 

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 

 

Формування групи здійснюється  до  01 ГРУДНЯ 
 

http://www.euroways.com.ua/

