
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ХОЧУ В ПАРИЖ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
06:30 - збір групи Львів. Площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал 

07:00 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 
ДЕНЬ 1-й 

Перетин українcько-угорського кордону. 
Нічний переїзд в Нюрнберг. 

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття в Нюрнберг.  

Оглядова екскурсія по Нюрнбергу (включена у вартість). Нюрнберґ - 
це неофіційна столиця Священної Римської імперії, у якій 
переховували символи влади - корону, скіпетр та державу, це 
резиденція впливових баварських кюрфюстів, це всесвітньо відоме 
місце проведення справедливого трибуналу після руйнівної ІІ Світової 
війни, а сьогодні - чарівне місто з неймовірно красивою архітектурою 
фахверкових будинків, старовинними храмами, імператорським 
замком-фортецею, мостами через мальовничі канали і оборонною 
стіною, яка, немов прикордонник, показує, де закінчилося «вчора» і 
почалося «сьогодні». Нюрнберґ - мала батьківщина геніальних 
Дюрера, Шпенґлера і Гегеля, маленького олов'яного солдатика і 
добродушного лускунчика. Тут на кожному кроці тебе чекають жива 
історія та захоплива пригода... Тривалість екскурсії – 1,5 год. 
Пропонуємо обід для групи 18€. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Легенди Нюрнберга 13€, діти до 12р. - 8€. Нюрнберґ — місто із 
майже 1000-річною історією, у якій безліч таємниць, 
напівправдивих переказів, загадкових історій, схожих на 
легенди. Ми побуваємо в цікавих куточках старого міста: 
відвідаємо дворик ремісників, пройдемося біля будинку і 
містка ката, де в Середньовіччі люди дивилися на публічні 
страти, погуляємо мальовничими вуличками, а біля фонтану 
"Подружня карусель" загадаємо бажання, яке обов'язково 
здійсниться.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

 Трансфер і екскурсія в Бамберг 33€, діти до 12р. - 28€. Бамберґ 
– тисячолітнє місто на семи пагорбах, серце католицької 
Баварії, місто – музей просто неба, народжене, мабуть, в 
сорочці, яке від авіабомб ІІ Світової війни врятувала свята 
покровителька Кунігунда, накривши своїм плащем із густого 
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туману. Тому сьогодні сотні тисяч туристів приїжджають у 
Бамберґ милуватися «німецьким Римом» і «баварською 
Венецією»: живе збережене середньовічне місто із 2400 
занесеними до Списку ЮНЕСКО будівлями, барокова Стара 
ратуша, вишукані бюрґерські палаци й симпатичні дерев’яні 
фахверкові будиночки, вузенькі бруковані вулички і заквітчані 
вікна, дзвони храмових веж і дзенькіт пивних бокалів… Відкрий 
для себе Бамберґ – місто німецької мрії, що не залишить нікого 
байдужим! Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Пропонуємо вечерю для групи 18€. 
Збір групи. Переїзд в транзитний готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Вислення з готелю. Переїзд в 
Страсбург.  
Оглядова екскурсія: «Місто на перехресті – Страсбурґ» (включено у 
вартість). Запрошуємо тебе у Страсбурґ - "місто на перехресті" 
історичних обставин, французької та німецької культур, середньовіччя 
та сучасності. Старовинний центр на Великому острові посеред річки 
Іль зачарує тебе своїм Нотр-Дамом, затишним фахверковим районом 
"Мала Франція", тихими каналами, критими мостами та дамбою 
Вобана. Сьогодні Страсбурґ - це один із центрів об'єднаної Європи, 
адже саме тут міститься Європарламент із "серцем Європи", Рада 
Європи, Європейський суд із прав людини. Скажи "бонжур" 
привітному продавцеві круасанів, скуштуй популярний бутерброд із 
сиром і листям салату та смачне ельзаське вино і, як кожен 
мешканець Страсбурґа, насолоджуйся життям на повну!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Пропонуємо обід для групи 18€. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Найсухіше місто Франції - Кольмар 25€, діти до 12р. - 20€. 
Кольмар - зачарує тебе дивовижним поєднанням усіх стилів 
архітектури, досягнень хай-теку та безмежного життєлюбства 
місцевих жителів. Рядочки фахверкових середньовічних 
будинків, які відбиваються у водах численних каналів, 
лабіринти вузьких вулиць, безліч квітів і ліхтарів, а ще традиції, 
легенди та невигадані історії щороку притягують у 
найкрасивіше місто Франції мільйони туристів. Тут тебе радо 
зустрінуть, запросять на винний, джазовий чи кінофестиваль, 
смачно нагодують, пригостять унікальними ельзаськими 
винами, адже в такому красивому місті легко забути про 
щоденні клопоти, час і століття.  
Тривалість екскурсії –1,5 год. 

Пропонуємо вечерю для групи 18€.  
Переїзд в транзитний готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд в Париж.  
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Оглядова екскурсія в Парижі (включено у вартість). Побувати 
в Парижі - мрія багатьох. Як сказав Карл V, “Париж - це не місто, це 
цілий світ!" Мабуть, жодна столиця не володіє настільки 
непереборною привабливістю, як французька. Кожен із нас прагнув 
хоча б раз у житті побувати тут, побачити на власні очі Ейфелеву вежу 
та Марсове поле, Лувр і сади Тюїльрі, Тріумфальну арку та Єлисейські 
поля, пройтися по бульвару Сен-Жермен, посидіти в знаменитих на 
весь світ ресторанах чи кафе із зірками Мішлен, смакуючи фрикасе, 
буябес, фуа-гра, круасанами, шарлотками, мафінами... Тут вулиці 
дихають історією, пам'ятники і музеї відомі у всьому світі, а кожна 
площа в Парижі - театр життя. Автобусно-пішохідна екскурсія.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Пропонуємо обід для групи 18€. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Монмартр 15€, діти до 12р. - 10€. Хто не бачив Монмартр - той 
не бачив Парижа. Це одне з небагатьох місць у французькій 
столиці, де ти вдихнеш чарівність минулих років. Тут 
сповнені таємниць і секретів заплутані вулички зберігають 
пам'ять про колишніх мешканців. У ХІХ столітті цей район через 
низьку вартість житла стає домом для багатьох діячів 
мистецтва, й сьогодні тут відчувається його творча 
атмосферність. На Монмартрі жили й творили Ренуар, Ван 
Гог, Руссо, Золя, Берліоз, Дега, Матісс. Пізніше - 

Пікассо, Модільяні, Аполлінер. У районі Монмартра якийсь час 
жив і писав картини Далі, Хемінгуей придумував розповіді, а 
Шарль Азнавур виступав у кабаре, таких як "Чорний кіт", 
"Мулен Руж" та "Моторний кролик", які й тепер дуже 
популярні. Тут знайдеш Стіну кохання, на якій слова "Я тебе 
кохаю" написані більш ніж на двохстах мовах світу. Білосніжна 
базиліка Сакр-Кер вінчає 130-метровий пагорб над Парижем і з 
її оглядового майданчика перед тобою відкриється 
неперевершена панорама: Париж тут, як на долоні, - Нотр-Дам 
де Парі, вежа Монпарнас, Пантеон, Собор Інвалідів, Ейфелева 
вежа... Неймовірні емоції в необмеженій кількості гарантовані! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 
 Нічний Париж 28€, діти до 12р. - 23€. Запрошуємо тебе у світ 

французької богеми - нічний Париж! Столиця Франції вдень 
романтична, красива, загадкова, але ще прекрасніша після 
заходу сонця! Нічний Париж - це особлива атмосфера, оспівані 
Джо Дассеном Єлисейські поля, Сена з курсуючими по ній 
річковими трамвайчиками, Марсове поле, Тріумфальна Арка, 
Булонський ліс, Велика арка сучасного району хмародерів 
Дефанс... ну і звичайно, площа Трокадеро, яка відкриє для тебе 
панораму на все місто. Лише звідси зможеш зробити фото своєї 
мрії з приголомшливим виглядом на мереживну залізну 
красуню. Під кінець захопливої автобусної екскурсії, з бокалом 
справжнього французького шампанського, в 
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найромантичнішому місті світу ти насолодишся спалахом тисячі 
вогнів її величності Ейфелевої вежі! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 
Пропонуємо вечерю для групи 18€.  
Збір групи. Поселення в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Вільний день. 

Пропонуємо обід для групи 18€.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Магія Парижа 18€, діти до 12р. - 13€. Запрошуємо на 
екскурсію "Магія Парижа" прогулятися Латинським кварталом, 
що подряпинами від мушкетерських шпаг на стінах нагадає про 
історичні події минулого, на власні очі побачити один із 
найстаріших та найпрестижніших університетів Європи - 

Сорбонну, знаменитий Собор Паризької Богоматері, який 
описав Віктор Гюго, прогулятись найстарішим зі збережених 
Новим мостом Парижа (Пон-Неф), з якого відкривається 
приголомшливий краєвид на острів Сіте, де розташована 
церква Сен-Жермен із дзвоном, що опівночі проголосив 
початок Варфоломіївської ночі. Латинський квартал - душа 
Парижа і його вічно молоде студентське серце - чекає на тебе!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 

Пропонуємо вечерю для групи 18€. 
Збір групи. Переїзд в транзитний готель. Ночівля  

 ДЕНЬ 6-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд в 
Мюнхен. 
Оглядова екскурсія в Мюнхені (включена у вартість). Мюнхен - третє 
за величиною місто Німеччини, центр колоритної землі Баварії. Він не 
втомлюється дивувати своїх гостей самобутністю, імперським 
розмахом, прекрасною архітектурою, чудовими парками. 
Незважаючи на те, що тут проживає більше 1,3 млн. людей, Мюнхен 
відносно невелике і компактне місто, дуже затишне, що не 
характерно для мільйонника, тому його часто називають "мільйонним 
селом". Струнка витончена ратуша, граціозна Фрауенкірхе, барвистий 
Віктуаліенмаркет, розкішні музеї Пінакотеки, інтерактивний музей у 
штаб-квартирі BMW - це далеко не повний список must see, адже 
"Мюнхен любить вас" - офіційний девіз чарівної столиці Баварії.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Пропонуємо обід для групи 18€.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Трансфер до замку Нойшванштайн 38€, діти до 12р. - 33€. 
Пропонуємо трансфер до казкового замку Нойшванштайн. 
"Лебединий замок", "замок божевільного короля", 
найкрасивіший замок Німеччини. 
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Це резиденція останнього володаря Баварії Людвіга 
II, побудований на знак пошани до композитора Ріхарда 
Вагнера, який тут жив на кошти короля і писав свою неповторну 
музику. Людвіг був відданим шанувальником Вагнера, 
ототожнюючи себе з одним з персонажів його опер - 

Лебединим лицарем. 
Величні Альпи, розкішні нескінченні пейзажі, неприступна 
скеля, синя гладь озера, підвісний міст Марієнбрюке над 
прірвою, легенди про Лоенгріна, Трістана та Ізольду, вишукана 
архітектура, тиша і спокій - це містика, яку ти відчуєш усіма 
фібрами душі і зрозумієш, чому саме сюди великий герцог 
Людвіг ІІ втікав у власний світ мрій і чому Уолт Дісней саме цей 
замок зробив символом свого казкового світу!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 5 год. 
 Мюнхен королівський 18€, діти до 12р. - 13€. Запрошуємо тебе 

оглянути справжні перлини королівського Мюнхена, зібрані в 
одній екскурсії. Тут ти почуєш містичні історії та легенди 
династії Віттельсбахів – незмінних правителів Баварії, оглянеш 
їхню вишукану резиденцію, Максиміліанеум – будівлю 
парламенту Баварії, Кьоніґсплатц – квартал музеїв та галерей, 
Стару та Нову пінакотеки, де містяться унікальні колекції 
живопису від Середньовіччя до сучасності, а прогулянка над 
берегом річки Ізар допоможе відчути колоритну атмосферу 
столиці Баварії. Мюнхен королівський ідеально підійде для 
справжніх цінителів мистецтва, історії, культури, традицій та 
німецьких рецептів успіху.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи, нічний переїзд у Львів 

ДЕНЬ 7-й 

Прибуття до Львова орієнтовно о 22:00. 
 


