
 

 

 

 

12-денний автобусний тур БЕНІЛЮКС та НОРМАНДІЯ   

5 Країн:  Чехія, Німеччина, Люксембург, Бельгія, Франція 

18 Міст: Чеський Крумлов, Мюнхен, Люксембург, Дінан, Брюссель, Антверпен,  
Гент, Брюгге, Остенде, Мон-Сен-Мішель, Кан,  Онфлер, Етрета, Руан, Париж, 
Нюрнберг, Плзень, Прага   

Детальна програма поїздки: 

15 кві 
ПН 

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

16 кві 
 ВТ 

09.00 – 15.00 ЧЕСЬКИЙ КРУМЛОВ - одне з найгарніших 
міст Європи, що повністю зберегло свій 
середньовічний вигляд. Крумлов практично не 
змінився з XVIII століття. Більше 80% будівель центру 
міста є історичними та культурними пам'ятками, 
внесеними до переліку світової культурної спадщини 
ЮНЕСКО. Найголовнішою пам'яткою Чеського 
Крумлова є готичний замок, розташований на 
гірському хребті. Зовні замок нагадує оборонну 
фортецю, всередині ж - це величезний палац у стилі 

Відродження.  
15.30 – поселення  до готелю*** на березі о. Липно, Чехія 
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17 кві 
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 у формі чотирьох величезних 
циліндрів, присвячений автомобілебудуванню. 
Нічний переїзд 

18 кві 
ЧТ 

08.00-11.00 ЛЮКСЕМБУРГ - маленька, але надзвичайно 
цікава держава Велике Герцогство Люксембург. 
Однойменна столиця побудована на скелі, що надає їй 
неповторний шарм. Під час прогулянки по 
Люксембургу Ви побачите романтичні провулки, парки, 
каземати, бастіони, потаємні ходи, культурні установи, 
музеї Люксембурга, важливі державні монументи. 
Місцева архітектура не залишить Вас байдужим, тому й 
не дивно, що ціла низка історичних будівель міста 

внесена ЮНЕСКО до світової спадщини. 
 

13.00-15.00 ДІНАН. У дивовижній Бельгії біля самого 
кордону з Францією на схилах надзвичайно 
мальовничих Арденських гір знаходиться містечко 
Дінан. Незважаючи на свої мініатюрні розміри, краса 
місцевості затьмарює навіть великі міста. 
Приголомшливий вид створює скеля, розташована в 
межах міста, разом з річкою Маас, що протікає вздовж 
скелястого піднесення. Крім того, Дінан відомий тим, 
що саме тут з'явився на світ винахідник саксофона, а в 
абатстві Лефф ще досі варять пиво, відоме на весь світ! 
 
16.00 - поселення  до готелю*** в БРЮССЕЛІ, БЕЛЬГІЯ 
Побувати у столиці об'єднаної Європи слід хоча б 
заради того, щоб оглянути пару визначних пам'яток 
Брюсселя - Гранд-Плас і Манекен Піс. Історія Брюсселя 
налічує майже півтора тисячоліття, і за цей час кожна 
епоха лишала  свій слід. Завдяки цьому іноземні 
туристи можуть оцінити багатство архітектурної 
спадщини різних періодів.  

19 кві 
ПТ 

Сніданок.  09.30-15.00 АНТВЕРПЕН, БЕЛЬГІЯ - гарне 
місто, що займає серед міст Бенілюксу особливе місце 
завдяки культурним та історичним пам'яткам. У його 
центрі можна знайти величезну кількість музеїв і 
пам'ятників архітектури, більшість розташовані в 
центрі, їх можна легко обійти пішки. Також це визнаний 
«Світовий Діамантовий Центр», лідер на ринку 
гранованих алмазів.  
 
16.00 – повернення до БРЮССЕЛЯ. Ніч у готелі 
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20 кві 
СБ 

Сніданок.  09.30-12.30 - ГЕНТ, БЕЛЬГІЯ буквально 
зачаровує хорошим смаком, міксом стилів, масштабом 
і одночасно камерністю. Це маленьке затишне містечко 
приваблює туристів своєю атмосферою, харизмою і, 
звичайно, можливістю спробувати знамениті 
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. 
 
13.30-22.30 - 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, де так само 
добре збереглася б чарівність середньовічного 
вільного міста. Брюгге настільки малий, що його без 
зусиль можна обійти за день, і настільки затишний, що 
ще не раз мріятимеш повернутися сюди.  
 
Факультативно електричкою (6 €) - ОСТЕНДЕ, БЕЛЬГІЯ,   
найвідоміший літній курорт країни з «золотими» 
пісками на узбережжі Північного моря. Остенде   
називають «Королем бельгійського узбережжя», він 
поєднує у собі масу переваг: чудові пляжі, цікаві музеї, 
різноманітний шопінг, спа, бездоганну кухню, що 
базується на морепродуктах найвищої якості. 
Нічний переїзд 
 

21 кві 
НД 

08.00-11.30 МОН-CЕН-МІШЕЛЬ –  справжнє диво 
Франції, внесене ЮНЕСКО до списку культурної 
спадщини людства. Лиш небо й океан оточують цей 
гранітний острів біля берегів Нормандії. Він справді 
приголомшує. На вершині скелі на висоті майже 80 
метрів підносяться стіни старовинного абатства. 
Навкруги - море. Лише двокілометрова дамба з'єднує 
острів з материком. "Пірамідою в океані" назвав Мон-
Сен-Мішель невиправний романтик Віктор Гюго. 
 
13.00 – 16.30 КАН, ФРАНЦІЯ - столиця Кальвадосу, 
"серце Нормандії". Друга світова війна стала дуже 
важким випробуванням для міста. Незважаючи на це, 
багатьом історичним пам'яткам пощастило вціліти. Тут 
знаходяться два відомих на всю країну абатства, 
гігантський середньовічний замок. 
 
17.00 – поселення до готелю***  
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22 кві 
ПН 

Сніданок.     
09.00 – 11.30 ОНФЛЕР - уявіть собі ідеальне 
середньовічне місто: вузькі вулички, мощені тротуари, 
мальовничий порт з величезними кораблями, 
фахверкові будинки найрізноманітніших кольорів і 
форм, цікаві вивіски, магазинчики з заморськими 
товарами. Це все про Онфлер! Це місто небезпідставно 
вважають одним з найгарніших в Нормандії. 
 
 
12.30-14.00  ЕТРЕТА - одна з найвизначних пам'яток 
Нормандії - невеликий курорт з чудовими пляжами на 
Алебастровомі узбережжі Ла Маншу, де води 
Англійського каналу сформували дивовижної краси 
прямовисні скелі з природними арками. «Якби я хотів 
показати море тому, хто його ніколи не бачив, я б 
привіз цю людину саме сюди» - написав відомий 
журналіст Альфонс Карр, прославивши однією фразою 
цю бухту на всю Францію. Етрета не залишилася й без 
уваги Клода Моне.   
 
15.00 – 19.00 РУАН  - столиця Нормандії - красиве 
старовинне місто, з високими фахверковими 
будинками і готичними соборами. Але, в першу чергу, 
місто відоме на увесь світ завдяки культовій 
особистості - Жанні Д`Арк, яку було страчено тут на 
площі старого ринку. І нехай ніщо в місті так і не змогло 
завоювати більшу славу, тим не менше, сам Руан, його 
пам'ятки і прекрасні пейзажі варті того, щоб сюди 
приїхати. 20.30 – поселення до готелю***. 

23 кві 
ВТ 

 
Сніданок.  
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 присутні усюди. 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 багато хто мріє. 

Ті, кому пощастить тут побувати, закохуються в нього, знову мріють і з нетерпінням чекають нової 
зустрічі.   
 
21.00 – виїзд.  Нічний переїзд 
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24 кві 
СР 

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 - "Золоту буллу", за яким кожен новий 
імператор був зобов’язаний провести 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. 

17.00 - поселення до готелю *** у м. ПЛЗЕНЬ, ЧЕХІЯ - 
четверому за величиною у Чехії у 85 км від Праги. 
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. 

25 кві 
ЧТ 

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 

26 кві 
ПТ 

 
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: 510 євро. Включає: 
 

 проїзд на комфортному автобусі 
 відвідини УСІХ міст, зазначених у програмі туру   
 готелі*** зі сніданками  (2-місні номери)  
 туристичні податки у готелях (city-tax) 
 користування системою Аудіо-гід 
 спальне місце в автобусі під час нічних 

переїздів 
 

Додатково: 
 
 5€ - страхування (10€ - туристам від 60 років) 
 послуги місцевих ліцензованих гідів (5€/год.  

екскурсії) – за бажанням 
 
ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 

ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 
 

Формування групи здійснюється  до 25 БЕРЕЗНЯ 
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