
 

 

 

11-денний автобусний тур:  СКАНДИНАВІЯ: 7 європейських столиць в одному турі! 

9 Країн : Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія , Данія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина, Чехія 

12 Міст: Рига, Таллінн, Стокгольм, Осло, Копенгаген, Тюріфьорд, Амстердам, Гент, 

Брюгге, Остенде, Бамберг, Прага 

 

20 
сер 

07.30  –  виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями.  
Транзит по Бєларусі. 

21 
сер 
(ПН) 

08.00-16.00 РИГА, ЛАТВІЯ. Рига уникла перепланувань у радянський 
час і повністю зберегла свій історичний вигляд. Старе місто, що 
розташоване на річці Даугаві,  - це живописні середньовічні 
будиночки, гострі шпилі башт, стародавні церкви і монастирі, що 
впритул стоять один до одного на вузьких вуличках,  яким гуляли 
Шерлок Холмс зі своїм другом доктором Ватсоном, легендарний 
Штірліц, мушкетери і гвардійці кардинала, "гардемарини" та лицар 
Айвенго... Стара Рига та Ризьке бульварне кільце внесені до переліку  
світової культурної спадщини ЮНЕСКО.  
20.00 - прибуття до Таллінну, поселення в готель ***. 

22 
сер 
(ВТ) 

 

 
Сніданок. ТАЛЛІНН, ЕСТОНІЯ. Середньовічне Старе Місто 
Таллінна - це переплетіння мощених бруківкою вуличок і 
старовинних споруд, більшість з яких були зведені в XI - 
XV століттях і збережені завдяки міцній кріпосній стіні та 
забороні на легкозаймисті будматеріали. Тому сьогодні, 
прогулюючись по старовинних вуличках Старого міста, 
можна милуватися тими ж церквами, площами, вежами і 
будиночками, що й багато століть тому. 

http://www.euroways.com.ua/avtobus.html
http://www.euroways.com.ua
http://www.euroways.com.ua/scandinavia-17.html


22 
сер 
(ВТ) 

 

16.30 - посадка на круїзний 
лайнер. Ночівля в 4-х місних 
каютах зі зручностями. Цей 
плавучий готель дозволяє 
подорожувати, одночасно 
насолоджуючись життям. 
Протягом усієї морської подорожі 
до Ваших послуг - безліч 
ресторанів, барів, магазинів і розважальних програм. 
 

23 
сер 
(СР) 

 
 
 
 

Сніданок на лайнері (11 €). 10.00 - СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦІЯ - одна з найгарніших столиць. Це місто, 
що розташоване на 14 островах, нерідко називають 
Північною Венецією. Воно завжди дивує контрастним 
поєднанням метушливого життя великого міста, 
спокійної природи та вишуканої архітектури. Для 
багатьох стає справжнім відкриттям те, як  різним 
кварталам Стокгольма вдалося зберегти власний 
унікальний характер і шарм. Величезні перепади висот і 
місця, з яких відкриваються чудові види кварталу Soder, 
докорінно відрізняються від вузьких вуличок 
середньовічного Старого міста або з розмахом розбитих 

парків кварталу Djurgarden на місці старих пасовищ. Величезний вибір музеїв, виставок, різних 
розваг роблять Стокгольм однією з найвідвідуваніших столиць світу.  
22.00 - виїзд. Нічний переїзд. 
 

24 
сер 
(ЧТ) 

 

08.00 - прибуття на оглядовий майданчик ТЮРІФЬОРД, 
НОРВЕГІЯ. 
 
09.30 - прибуття до ОСЛО, НОРВЕГІЯ - найстарішої зі 
скандинавських столиць. Центр Осло невеликий і затишний, 
майже всі визначні пам'ятки розташовані на відстані пішої 
прогулянки. Наприклад,  ратуша з її незвичайними вежами, 

історична 
фортеця 
Akershus і затишна набережна Aker Brygge з 
численними терасами із видами на гавань. Місто 
зовсім не даремно користується славою культурної 
столиці. Тут можна знайти величезну кількість 
найцікавіших музеїв, унікальних пам'яток архітектури і 
чудових творів мистецтв.  
 

16.00 - посадка на круїзний лайнер.  
Огляд ОСЛОФЬОРДУ з борту корабля. Не думайте, що 
Ослофьорд (шириною 30 км, довжиною - 100 км) - це 
одноманітна водна гладінь. Адже здається, що по її 
поверхні хтось хаотично розкидав понад тисячу 
острівців, великих і малих, а берега прикрасив 
чарівними, практично ляльковими, будиночками в 
оточенні яскраво-жовтих ріпакових полів. 
 
Ночівля в 4-х місних каютах зі зручностями. 
 



25 
сер 
(ПТ) 

Сніданок на лайнері (20 €). 10.00 - прибуття до КОПЕНГАГЕНУ, ДАНІЯ, де Ви відразу відчуєте його 
чарівну, казкову атмосферу. Усе місто пронизують канали. Подорожуючи по них, можна побачити 

майже всі визначні пам'ятки міста, які виглядають ще 
романтичніше, ніж з суші. Саме ця прогулянка, можливо, 
стане Вашим найдорогоціннішим враженням від данської 
столиці. У Копенгагені збереглося чимало історичних 
пам'яток архітектури: палац-парламент Крістіансборг, біржа, 
Королівський театр; палац Росенборг, барокові палац 
Шарлоттенборг і палацовий комплекс Амалієнборг, Ратуша в 
стилі данської національної романтики; цитадель. Основна 
частина цих будівель перебуває у центрі старої частини 
Копенгагена - на острові Слотсхольмен, решта - на острові 
Зеландія.  19.30 - виїзд з Копенгагена. Нічний переїзд. 

 

 
26 

сер 
(СБ) 

 

10.30-20.00 - АМСТЕРДАМ, НІДЕРЛАНДИ,    
казкове місто на воді, яке не схоже на 
жодне інше у світі та має дивовижну 
атмосферу радості, веселощів і задоволень. 
Ви побачите відомі канали і велосипеди, 
прогуляєтеся по одному з найстаріших 
квіткових ринків Європи та площі Дам, 
відвідаєте Королівський палац, Музейний 
квартал і Райксмузеум, знаменитий будинок Рембрандта.  
21.00 – поселення до готелю ***. 
 

27 
сер 

(НД) 
 

Сніданок. 09.00-12.00 - ГЕНТ, БЕЛЬГІЯ буквально 
зачаровує хорошим смаком, поєднанням стилів, 
масштабом і одночасно камерністю. Це маленьке 
затишне містечко приваблює туристів своєю атмосферою, 
харизмою і, звичайно, можливістю спробувати відомі 
бельгійські сорти пива та найсмачніший у світі шоколад. 
Оскільки місто ніколи не зазнавало сильних військових 
руйнувань, його архітектура є надійним барометром 
історії. Дорогоцінна шкатулка, що зберігає скарб нації. 
 

13.00-22.00 - БРЮГГЕ, БЕЛЬГІЯ, одне з найгарніших міст 
Європи, романтичний музей під відкритим небом зі 
старовинними церквами, елегантними будинками, 
знаменитими каналами і портами. Не відвідати Брюгге - 
означає не побачити найцікавіше в Бельгії. У всій Європі 
не так багато залишилося місць, в яких так само добре 
збереглася б чарівність середньовічного міста. Брюгге 

настільки малий, 
що його без 
зусиль можна 
обійти за день, і настільки затишний, що ще не раз 
мріятимеш повернутися сюди.  
 
Факультативно залізницею (5 €) – ОСТЕНДЕ - найбільш 
відомий курорт країни з «золотими» пісками на 
узбережжі Північного моря. Його називають «Королем 
бельгійського узбережжя», адже Остенде поєднує безліч 
переваг: чудові пляжі, цікаві музеї, різноманітний 

шопінг,   спа, бездоганну кухню,  що базується на морепродуктах найвищої якості. Нічний переїзд. 



28 
сер 
(ПН) 

 

08.00-12.00 - БАМБЕРГ, НІМЕЧЧИНА - невелике затишне 
місто в Баварії на річці Регніц. Бамберг також називають 
«маленькою Венецією». Але Венеція виходить дуже 
своєрідна - фахверкова. З історичної точки зору це, 
напевно, найцікавіше місто в Баварії, йому понад 1000 
років. Бамберг відомий своєю архітектурою, тут 
представлені стилі від романського до готики, від 
ренесансу до бароко. Унікальність міста полягає в тому, 
що він уцілів під час Другої Світової Війни. Пам'ятки 
Бамберга збереглися у первісному вигляді, за що місто 
занесене до переліку світової культурної спадщини 
ЮНЕСКО. А ще Бамберг відомий своїм унікальним «димним пивом».   
17.00 - поселення до готелю ***  у Празі. 
 

29 
сер 
(ВТ) 

 

Сніданок. ПРАГА, ЧЕХІЯ – одне з найгарніших міст світу. На 
початку XIX століття Бернардо Вользано нарахував 103 вежі 
в Празі: таким таким вона отримала назву «Міста ста веж». 
У даний час їх налічується більше 500! Давнє 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.  

18.00 - виїзд. Нічний переїзд. 

30 
сер 
(CР) 

 
20.00 - прибуття до Києва. 
 

 

 

 

 

 

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

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

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

 

 
Вартість: 515 євро. Включає: 

 
 проїзд на комфортному автобусі 
 відвідини УСІХ міст, зазначених у 

програмі туру  
  готелі*** зі сніданками  (розміщення у 

2-місних номерах)  
 ночівлі у 4-х місних каютах зі 

зручностями на 2-х лайнерах 
 спальне місце в автобусі під час нічних 

переїздів 
 

 
Додатково: 

 
 віза, візовий центр та страхування (65€) 
 сніданок на лайнері  Осло-Копенгаген 

(20 €) 
 послуги місцевих ліцензованих гідів 

(5€-10€ за екскурсію) – за бажанням 
 

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 

 

Формування групи здійснюється  до 27 ЛИПНЯ 

 
 

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

