
Королівський тур – Амстердам, Брюссель, Париж 

Маршрут туру:  

Львів – Вроцлав – Берлін – Амстердам – Волендам – Заансе Сханс – Кейкенкоф – 

Брюссель – Париж – Нормандія – Паризький Діснейленд – Версаль – Дрезден – 

Краків – Львів 

Дата: 8 – 15 березня 2020 року 

Ви отримаєте:  

 супровід керівника групи;  

 проживання в готелі та сніданки; 

 екскурсії в Берліні, Амстердамі, Брюсселі, Парижі (2 екскурсії), Дрездені, 

Кракові; 

 депозит 40 євро на додаткові екскурсії;  

 страхування;8 днів незабутніх вражень і нових знайомств!  

Детальна інформація: 

seminar.factor.ua або за номерами телефонів:  

(050) 309-76-50, (067) 575-20-08 

 

 

 

Ціна туру – 

22 450 грн. 
 

 

 

 



Королівський тур – Амстердам, Брюссель, Париж 

День 1  

(8 березня) 
Львів.  

Зустріч кожного гостя представником фірми.8:30 – виїзд зі Львова. 

Проходження кордону. Переїзд територією Польщі. Приїзд до Вроцлава – за умови 

вчасного проходження кордону.  

Рекомендуємо екскурсію містом «Вроцлав – казкове місто гномів» (15 €) 

.Поселення в транзитному готелі на території Польщі та ночівля 
День  2  

(9 березня)  

Сніданок. Виселення з готелю. 

Переїзд до Німеччини. 

Приїзд до Берліна (орієнтовний час – о 13:00). Пересування Берліном громадським 

транспортом. Вільний час. 

Екскурсія «Знайомство з Берліном» (входить до вартості туру). 

Вільний час. 

Рекомендуємо екскурсію з гідом до музею «Пергамон – сховище духу 

Стародавнього світу» (15 € + вхідний квиток 19 €, тільки для дорослих від 18 років). 

Рекомендуємо провести «Вечір у німецькій пивній» (15 € + вхідний квиток 14 €).  

Рекомендуємо екскурсію «Вечірній Берлін» (18 €).  

Нічний переїзд до Голландії 

День  3 

(10 березня) 

Приїзд до Амстердама. 

Оглядова екскурсія Амстердамом (входить до вартості туру). 

Рекомендуємо екскурсію до Волендама та Заансе Схансу (дорослі – 30 €, діти до 

12 років – 20 €). 

Вільний час. Пересування містом громадським транспортом (орієнтовно – 10 €). 

Рекомендуємо прогулянку на кораблику (15 €). 

Рекомендуємо екскурсію «Квартал червоних ліхтарів» (18 €).  

Екскурсії  Кварталом червоних ліхтарів проводитимуться лише до 31.03.2020 р. 

включно. 

Поселення в транзитному готелі та ночівля 
День  4 

(11 березня)  

Сніданок. Виселення з готелю. 

Переїзд до столиці Бельгії – Брюсселя. 

Екскурсія «Знайомство з Брюсселем» (входить до вартості туру). 

Переїзд до Парижа. Вечірня автобусна екскурсія Парижем (входить до вартості туру). 

Рекомендуємо круїз по Сені на кораблику (дорослі – 14 €, діти до 12 років – 8 €).  

Поселення до готелю. 

Рекомендуємо відвідати кабаре «Мулен Руж» (112 €).  

Ночівля 
День 5  

(12 березня)  

Сніданок. Вільний час. 

Рекомендуємо відвідати Нормандію (дорослі – 55 €, діти до 16 років – 45 €).  

Рекомендуємо відвідати Діснейленд (20 € + вхідний квиток 69 €). 

Рекомендуємо продовжити знайомство з Парижем під час вечірньої автобусної 

екскурсії «Магія вечірнього Парижа» (входить до вартості туру). 

Ночівля 

https://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=19%26CID=3%26PID=1%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities%26province=1
https://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=67%26CID=3%26PID=170%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities%26province=
https://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=115%26CID=3%26PID=80%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities%26province=
http://www.algol.com.ua/continents/countries/cities/city_m.php?ID=30779&CID=3&PID=146&PCID=1&PPID=1&PPCID=2&from=country_cities&province=
http://www.algol.com.ua/continents/countries/cities/city_m.php?ID=31345&CID=3&PID=146&PCID=1&PPID=1&PPCID=2&from=country_cities&province=
https://www.algol.com.ua/_lib/blocks.php?lang=448&jump=3670
http://www.algol.com.ua/continents/countries/cities/city_m.php?ID=30469&CID=3&PID=18&PCID=1&PPID=1&PPCID=2&from=country_cities&province=
http://www.algol.com.ua/continents/countries/cities/city_m.php?ID=30469&CID=3&PID=18&PCID=1&PPID=1&PPCID=2&from=country_cities&province=
http://www.algol.com.ua/continents/countries/cities/city_m.php?ID=40&CID=3&PID=72&PCID=1&PPID=1&PPCID=2&from=country_cities&province=
http://www.algol.com.ua/continents/countries/cities/city_m.php?ID=40&CID=3&PID=72&PCID=1&PPID=1&PPCID=2&from=country_cities&province=
http://www.bateauxparisiens.com/
http://www.moulinrouge.fr/


 

 

День 6  

(13 березня) 

Сніданок. Виселення з готелю. 

Пересування містом на громадському транспорті. 

Вільний час. 

Рекомендуємо відвідати Лувр (23 € + вхідний квиток 17 €, тільки для дорослих від 

18 років). 

Рекомендуємо екскурсію Монмартром (20 €). 

Рекомендуємо екскурсію «Серце Парижа – Нотр-Дам де Парі та Латинський 

квартал» (20 €). 

12:30 Рекомендуємо поїздку до Версалю (25 € + вхідний квиток 18 €, тільки для 

дорослих від 18 років). 

16:30 – виїзд із Версалю (туристи, які залишилися в Парижі, самостійно дістаються до 

Версалю приміською електричкою, яка є продовженням лінії метро). 

Нічний переїзд до Дрездена 
День 7  

(14 березня)  

Приїзд до Дрездена. 

Екскурсія містом (входить до вартості туру).Вільний час. Знайомство із саксонською 

кухнею. 

Рекомендуємо екскурсію «Скарбниця Дрездена» (15 € + вхідний квиток 9 €, 

тільки для дорослих від 16 років).  

Поселення в транзитному готелі на території Польщі та ночівля 
День 8  

(15 березня) 

Сніданок. Виселення з готелю. 

Екскурсія Краковом «Королівський шлях» (входить до вартості туру). 

Переїзд до України. 

Проходження кордону. 

Прибуття до Львова (орієнтовний час – о 00:00) 

http://www.louvre.fr/
http://www.chateauversailles.fr/
http://www.chateauversailles.fr/
http://www.algol.com.ua/continents/countries/cities/city_m.php?ID=70&CID=3&PID=80&PCID=1&PPID=1&PPCID=2&from=country_cities&province=
https://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=66%26CID=3%26PID=170%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities
https://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=66%26CID=3%26PID=170%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities
https://www.algol.com.ua/_lib/blocks.php?lang=448&jumpb=3829
https://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=19%26CID=3%26PID=1%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities
https://www.algol.com.ua/?u=/continents/countries/cities/city.php?ID=19%26CID=3%26PID=1%26PCID=1%26PPID=1%26PPCID=2%26from=country_cities

