
 

 

 

 

 

12-денний автобусний тур: ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

6 Країн: Польща, Німеччина, Нідерланди, Шотландія, Англія, Чехія 

10 Міст:  Познань, Берлін, Амстердам, Едінбург, Стратфорд-апон-Ейвон,  
Оксфорд, Віндзор, ЛОНДОН (3 дні), Плзень, Прага   

Детальна програма поїздки: 

04 тра 
CБ 

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

05 тра 
НД 

10.00 – 16.00 ПОЗНАНЬ, ПОЛЬЩА - одне з 
найстаріших міст країни. За кількістю пам'яток вона 
не поступається популярним у туристів Варшаві і 
Кракову. Познань - колиска польської державності. 
Саме тут, уздовж річки Варти, жили поляни, що 
дали назву державі. 
 
17.00 – поселення  до готелю***   

http://www.euroways.com.ua/poland.html
http://www.euroways.com.ua/germany.html
http://www.euroways.com.ua/netherlands.html
http://www.euroways.com.ua/scotland.html
http://www.euroways.com.ua/england.html
http://www.euroways.com.ua/czech.html
http://www.euroways.com.ua/poznan.html
http://www.euroways.com.ua/amsterdam.html
http://www.euroways.com.ua/amsterdam.html
http://www.euroways.com.ua/edinburgh.html
http://www.euroways.com.ua/stratford.html
http://www.euroways.com.ua/oxford.html
https://www.euroways.com.ua/windsor.html
http://www.euroways.com.ua/london.html
http://www.euroways.com.ua/plzen.html
http://www.euroways.com.ua/praha_ua.html
http://www.euroways.com.ua/avtobus.html


 

 

06 тра 
ПН 

Сніданок.  11.00 - 21.00 – БЕРЛІН -  столиця ФРН, а 
також її найбільше місто, збудоване на берегах 
річок Шпрее і Хафель. З ним пов'язано безліч 
ключових історичних подій, найбільш знаковими з 
яких вважаються зведення Берлінської стіни та 
подальше її падіння. Незважаючи на значні втрати 
під час війни, багато будівель і пам'ятників міста 
були згодом відновлені. Варто виділити такі 
пам'ятки Берліна, як Рейхстаг, Бранденбурзькі 
ворота, Німецька опера, а також величезну 
кількість музеїв, будівель, гарних вулиць і 

кварталів. 
Нічний переїзд 
 

07 тра 
ВТ 

08.00 - АМСТЕРДАМ, НІДЕРЛАНДИ -    казкове місто 
на воді, яке не схоже на жодне інше у світі та має 
дивовижну атмосферою 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, відомий будинок Рембрандта.  
 
16.00 - посадка на круїзний лайнер 

Ночівля в 4-місних каютах зі зручностями  
 

08 тра 
СР 

13.30 – 22.30 ЕДІНБУРГ, ШОТЛАНДІЯ -   одне з найколоритніших міст Великобританії. Едінбург, 
розташований як Рим на семи пагорбах, вражає 
великою кількістю пам'яток, за що був навіть 
названий "Північними Афінами". 16000 будівель 
внесені до переліку особливо важливих міських 
історичних і архітектурних споруд, багато з яких є 
частиною Світової культурної спадщини. 
Неможливо побувати в цьому місті і не закохатися 
в нього і його своєрідних, але на диво чарівних 
мешканців. «Він, безумовно, є уособленням 
Шотландії, а може, й усього нашого світу», - пише 
Майкл Фрай в книзі «Едінбург. Історія міста".  

Нічний переїзд 

09 тра 
ЧТ 

08.30-11.00 - СТРАТФОРД-АПОН-ЕЙВОН, АНГЛІЯ  - 
невелике місто біля річки Ейвон в графстві 
Ворикшир. Відоме на весь світ як батьківщина та 
місце смерті й поховання великого англійського 
драматурга і поета Вільяма Шекспіра. У Стратфорді 
збереглося кілька будинків, так чи інакше 
пов'язаних з життям генія. У центрі міста все ще є 
вулиці, які не змінювалися протягом століть і  дають 
уявлення про те, як воно виглядало за часів 
Шекспіра  

 



 

 

09 тра 
ЧТ 

12.00-17.00 – ОКСФОРД  - найкраще місце для 
знайомств з англійськими традиціями. Це місто 
знаходиться в графстві Оксфордшир і відоме в 
першу чергу як освітній центр. Оксфорд - 
найдавнішє університетське місто Англії, цитадель 
англійської освіти і напрочуд гарний населений 
пунк з характерною «британської» архітектурою. 
   
18.00 – поселення до готелю*** у передмісті 

Лондона на три ночі та три дні.  
Сніданки включено 
 

10 тра 
ПТ 
 – 

12 тра 
НД 

 

09.00 – 11.00 ВІНДЗОР -  невелике місто неподалік 
від Лондона, в якому знаходиться літня резиденція 
британських монархів - Віндзорський замок. 
Подорож сюди припаде до смаку шанувальникам 
провінційної Англії. 
 
13.00 – ЛОНДОН досі залишається одним з 
найбільш загадкових світових мегаполісів. 
Всесвітньо визнані пам'ятки Лондона дивують 
мандрівників своїм різноманіттям і в той же час 
виняткової унікальністю. Крім того, Лондон має 
класичні пам'ятки, після перегляду яких ніхто не 
залишиться байдужим. Лондон - це 600 квадратних 
миль і тисячі років історії, 30 старовинних садів і 
понад 200 музеїв. Тут кожен з вас може знайти для 
себе те, що відкладеться у вашій пам'яті на все 
життя і буде постійно спонукати повернутися сюди 
ще хоча б раз. 
 
 

12 травня о 17.30. – виїзд з Лондона. 21.30-22.15 проїзд Євротунелем (під Ла-Маншем).  
Нічний переїзд 
 

13 тра 
ПН 

14.00 - 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. 

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


 

 

14 тра 
ВТ 

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 й 

таємничі Старе та Нове Місто.  
19.00 – виїзд додому 

15 тра 
СР 

 
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 туру є динамічною  (залежить від кількості туристів у групі): 

 
595*€ (понад 50 туристів);  630€ - (40 – 50 туристів);  670€ - менше 40 туристів 

 

Включено: 
 

 проїзд на комфортному автобусі 
 відвідини УСІХ міст, зазначених у 

програмі туру   
  готелі*** зі сніданками  (розміщення 

у 2-місних номерах)  
 ночівля в 4-місних каютах зі 

зручностями на лайнері Амстердам-
Ньюкасл 

 проїзд Євротунелем (під Ла-Маншем) 
 користування системою Аудіо-гід  
 туристичні податки у готелях (city-tax) 
 спальне місце в автобусі під час 

нічних переїздів 
 

Додатково: 
 
 піврічна віза до Великобританії - 105€ 
 підготовка візового досьє – 750 грн 
 переклади документів на англ. мову (70 

грн/стор.) 
 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 15 БЕРЕЗНЯ 

 
 

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

