
 

 

 

 

9-денний автобусний тур: День закоханих у Парижі!   

3 Країни:  Чехія, Німеччина, Франція 

6 Міст: Плзень, Кольмар, Страсбург, ПАРИЖ (2 дні),  Нюрнберг,  Прага  

Візит до РАДИ ЄВРОПИ (Страсбург) та штаб-квартири 
ЮНЕСКО (Париж) 

                Святкування Дня Св. Валентина  – у Парижі! 

Детальна програма поїздки: 

10 лют 
СБ 

08.00 –  виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями.   

11 лют 
НД 

ПЛЗЕНЬ, ЧЕХІЯ - четверте за величиною місто Чехії,  
розташоване у 85 км на південний захід від Праги, 
у місці злиття відразу чотирьох річок - Мже, 
Радбуза, Углава і Услава. Пльзень - батьківщина 
відомого чеського пива Пілзнер, яке варять тут з 
дня заснування. Безліч пивних ресторанів, музей 
пивоваріння, вуличні автомати з продажу 
банкового пива - показники того, що ви 
перебуваєте в «пивний столиці» Чехії. Але при 

цьому місто, засноване в XIII столітті, зберегло свій середньовічний колорит. 
13.00 - поселенння до готелю *** 
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12 лют 
ПН 

Сніданок. Транзит по території Німеччини 
15.00 - поселенння до готелю *** у м. КОЛЬМАР 
- 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. 
 

13 лют 
ВТ 

10.00-22.00 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. 
Візит до РАДИ ЄВРОПИ  
 
Нічний переїзд 

14 лют 
СР 

08.00 – 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 кав’ярень у 
Латинському кварталі або з палуб прогулянкових 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.  

Найкращий привід приїхати сюди - саме на День Св. Валентина!  
Після обіду  – поселення до готелю*** (600м від станції метро).   
 

15 лют 
ЧТ 

Сніданок 
 
Продовження знайомства з Парижем 
 
Візит до штаб-квартири ЮНЕСКО 
 
 
Нічний переїзд 
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16 лют 
ПТ 

09.00–14.00 — 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 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. 
18.00 - поселення до готелю у Празі ***. 

 

17 лют 
СБ 

Сніданок. 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 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.  
19.00 – виїзд додому 

18 лют 
НД 

 
18.00 – повернення до Києва 

  

 

 

 
04053, Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф.2 

тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874 
On-line бронювання: www.euroways.com.ua 

Вартість: 330 євро. Включає: 
 

 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 
 

Додатково: 
 
 страхування (5€) 
 послуги місцевих ліцензованих гідів 

(5€/год.  екскурсії) – за бажанням 
 

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 

 

Формування групи здійснюється  до 25 СІЧНЯ 
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