
 

 

 

 

10-денний автобусний Новорічний тур БАРСЕЛОНА 

СОНЯЧНА ІСПАНІЯ та РІЗДВЯНА ЄВРОПА в одній подорожі! 

Каталонія ● Богемія ● Баварія ● Ельзас ● Бургундія ● Ломбардія 

5 країн:  Чехія, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія  

10 міст: Прага, Плзень, Ротенбург-на-Таубері, Кольмар, Егісхайм, Діжон, Барселона (3 
дні), Монтсеррат, Мілан, Брешіа 

Детальна програма поїздки: 

27 гру 
ЧТ 

07.00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями 

28 гру 
ПТ 

10.00 - 15.00 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.  
 

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


 

 

28 гру 
ПТ 

16.30 - поселення до готелю *** у м. ПЛЗЕНЬ, ЧЕХІЯ - четверому за величиною у Чехії, що 
лежить у 85 км на південний захід від Праги, у 
місці злиття одразу чотирьох річок - Мже, 
Радбуза, Углава і Услава. Плзень - 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 у «пивний столиці» Чехії. Але при 
цьому місто, засноване в XIII столітті, зберегло 

середньовічний колорит. 

29 гру 
СБ 

Сніданок. 12.00-15.00 РОТЕНБУРГ-НА-ТАУБЕРІ, 
НІМЕЧЧИНА. Це баварське місто-музей, що 
вважають одним з найгарніших в Німеччини, 
знаходиться на перетині так званих Дороги Замків 
і Романтичного шляху. Фортечні стіни міста з 
вежами і бастіонами, ошатні фахверкові 
будиночки з дахами з черепиці та кованими 
вивісками на фасадах, вузенькі вулички - усе тут 
пронизано духом старовини і переносить у 

далеке середньовіччя. Уолт Дісней був настільки захоплений цим містом, що використав 
його в якості натхнення для створення образу села в мультфільмі "Піноккіо". У Роттенбурзі 
розташоване Різдвяне село, що обслуговує гостей цілий рік. 
20.30  – поселення до готелю *** у м. КОЛЬМАР, ФРАНЦІЯ.  
 

30 гру 
НД 

Сніданок. До 11.00 - КОЛЬМАР –  одне з 
найкрасивіших міст Франції. Воно настільки 
гармонійне, що всі туристи перебувають тут під 
найсильнішими враженнями. Вузькі вулиці 
старого міста, канали і кольорові фасади будівель 
формують унікальний "фірмовий стиль» 
Кольмара. Його іноді навіть називають музєм під 
відкритим небом. Перлиною міста є квартал 
"Маленька Венеція» з невеликими каналами і 
містками. 

 
11.20 – 13.00 ЕГІСХАЙМ  - Невелике містечко, що 
налічує трохи більше 1500 жителів, засноване в 
1257 році. За легендою, раніше тут були водне 
джерело і золота копальня. Від неї в Егісхаймі 
залишилися тільки руїни, зате збереглася чарівна 
атмосфера старого міста. У 2013 році за 
результатами голосування  Егісайм отримав 
статус Найулюбленішого містечка французів. Він 
також входить до переліку найгарніших містечок 
Франції. 

http://www.euroways.com.ua/plzen.html
http://www.euroways.com.ua/czech.html


 

 

30 гру 
НД 

17.00 – 20.00 ДІЖОН - столиця Бургундії і одне з найгарніших міст Франції: неймовірно 
різноманітне у своєму стильовому рішенні, воно 
дивним чином об'єднує фахверкові будиночки, 
класичні готичні собори і мальовничі площі. 
Діжон також відомий гастрономічними 
брендами. Широку популярність йому принесли 
вина, адже Діжон - головне місто славної 
Бургундії в департаменті Кот д`Ор ( "Золотий 
берег"), і дижонськая гірчиця, оригінальний 
рецепт якої був винайдений саме тут і яка 
вважається еталоном в Європі. 

Нічний переїзд 

31 гру 
ПН 

08.00 БАРСЕЛОНА –  столиця Каталонії, одне з 
найгарніших європейських міст, вік якого 
становить понад 2000 років. Барселона 
пережила кілька епох і чудово зберегла 
пам'ятники минулого. Храм Святого сімейства - 
великий спадок загадкового каталонського 
архітектора - будується і понині. Усього у місті 12 
споруд Гауді, багато з яких, а також й інші 
визначні пам'ятки в Барселоні, оголошені 
ЮНЕСКО надбанням людства. Це місто, в яке 
закохуєшся з першого погляду.    

18.30 – поселення до готелю***. 
 

ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ!  
Новий рік у Барселоні неможливо уявити без 
фейерверків та масових гулянь.  Щороку 31 
грудня біля Співочих фонтанів на горі Монжуїк 
відбувається неймовірний захід, де вода, світло 
і музика поєднуються з виставою   кастель’єрів, 
які змагаються в майстерності побудови 
«людських» веж - все це зливається в єдине шоу, 
за яким із завмиранням серця стежать десятки 
тисяч каталонців і туристів з усіх куточків землі. 

 

01 січ 
ВТ 

Пізній сніданок.  Вільний день у Барселоні 
15.00 - факультативна поїздка (10 €) на 
Монтсеррат - мабуть, найдивовижніше місце в 
Іспанії.   
Монастир Монсеррат - не лише одна з 
найвідоміших визначних пам'яток Каталонії, яку 
щодня відвідують тисячі туристів, а й діючий 
бенедиктинський монастир, духовний символ і 
релігійний центр Каталонії. Тут зберігається статуя 
Чорної Мадонни (La Moreneta) - головний 
предмет паломництва. 

 
20.00 – повернення до готелю. 



 

 

02 січ 
СР 

Сніданок.  Вільний день у Барселоні 
19.00 – виїзд. Нічний переїзд 

03 січ 
ЧТ 

10.00-15.00 МІЛАН, ІТАЛІЯ - 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-делле-Граціє зі знаменитою 
"Таємною вечерею" Леонардо да Вінчі, замок 
Сфорца. Проте символом Мілану все ж таки є 
найбільший у світі готичний собор Дуомо.  

16.00 - Поселення до готелю ***. 
 

04 січ 
ПТ 

Сніданок. 11.00 – 14.00 БРЕШІА Існує дивовижна Італія, нерозкритий скарб для тих, хто не 
задовольняється звичними маршрутами. Брешіа 
та її околиці пропонують незвичайне багатство 
пам'ятників і творів мистецтва, а також виключну 
різноманітність пейзажів: озера, пагорби, гори, 
альпійські льодовики. Варто відзначити, що 
Брешіа - одне з небагатьох міст Північної Італії, 
що зберегло оригінальне давньоримське 
планування. Брешіа може вразити й кількістю 
фонтанів - 72!, кожен з яких є невеликим твором 
мистецтва і привертає увагу туристів. 

Нічний переїзд 
 

05 січ 
СБ 

22.00 – повернення до Києва. 

  

 

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

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

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

 
Вартість: 450 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/

