
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

КОПЕНГАГЕН - МАНДРУЙ У МРІЮ! 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
10:00 - збір групи Львів. Площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал. 

10:30 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 
ДЕНЬ 1-й 

Перетин українсько-польського кордону.  
По дорозі пропонуємо факультативно: 

 Оглядова екскурсія у Кракові 15€. Розташований на півдні 
Польщі Краків є одним із найдавніших міст Європи і перлиною 
національної культурної спадщини. Він з гідністю роками 
слугував столицею і резиденцією королів. Це надзвичайне 
місто, що лежить над рікою Віслою – найбільшою з польських 
рік, приваблює туристів із усього світу. Тут на невеликій площі 
старого міста розташувався знаменитий Вавель - 

королівська резиденція, де відбувалися церемонії коронації 
польських монархів, Флоріанські ворота з барбаканом та 
залишками оборонних мурів, Маріацький костьол з унікальним 
шафковим вівтарем роботи нюрнберзького майстра Віта Стоша 
та щогодинною незавершеною мелодією "хейнал" від 
трубача, центральна площа Ринок – найбільша площа 
середньовічної Європи з торговими сувенірними рядами 
Сукєнніц і безліччю затишних колоритних кав'ярень та 
ресторанів. Незважаючи на пору року і час доби, Краків 
прекрасний і гостинний до мандрівників.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 

Туристам, які не бажають відвідати екскурсію, пропонуємо трансфер 
до центральної частини міста (5€), для решти туристів – вільний час у 
торговому центрі на околиці Кракова. 
Нічний переїзд у Берлін. 

ДЕНЬ 2-й 

Раннє прибуття в Берлін. 
Оглядова екскурсія в Берліні (включена у вартість). Переїзд у Берлін - 

місто з незвичайною історичною долею, яке за час свого існування 
пережило багато злетів і падінь. Саме тут ти побачиш всесвітньо 
відомий Рейстаг, де неодноразово вершилася доля Європи в 
буремному ХХ столітті, Бранденбурзькі ворота і Паризьку площу, 
"Єлисейські поля" Берліна - Курфюрстендамм, церкву кайзера 
Вільгельма, найкрасивішу площу німецької столиці 
Жандарменмаркт, проспект в обрамленні сотень лип Унтер-дер-



МРІЙ! КОХАЙ! ПОДОРОЖУЙ!                                 0971070002 • 0931070002 СМАКУЙ КОЖНУ МИТЬ ЖИТТЯ разом з ФОРА-ТУР ♥                           fora-tour.com.ua 

Лінден та простору Фрідріхштрассе, прогуляєшся над річкою Шпрее 
до Музейного острова - одного із найдорожчих і найцінніших у світі... І 
це ще не все, що чекає на тебе у колоритному і яскравому Берліні. 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Чарівний Берлін 17€ дорослі, 12€ діти до 12р. Запрошуємо 
на екскурсію «Чарівний Берлін», маршрут якої пролягає повз 
Брандербурзькі ворота і пам’ятник Голокосту до Потсдамер 
Платц - площі, яка є втіленням сучасного, вільного і 
колоритного Берліну. Саме тут ти побачиш унікальне поєднання 
історії, мистецтва, розваг, крамниць і кафе з 
кулінарними шедеврами, які демонструють стиль нової столиці. 
У тебе буде можливість побувати на Бульварі зірок, побачити 
театр — місце  проведення знаменитого кінофестивалю 
"Берлінале", на який з'їжджаються з усього світу актори та 
шанувальники кіно. Зробити фото біля фрагментів Берлінської 
стіни, почути дивовижні історії любові та порятунку - 

обов'язковий фінал цієї екскурсії. 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

 Автобусна екскурсія в Берліні 25 дорослі, 20€ діти до 12р. Під 
час автобусної екскурсії в Берліні з цікавими розповідями 
екскурсовода комфортно розглядати будівлі, розташовані по 
всьому місту далеко одна від одної. Ти почуєш багато цікавих 
фактів і побачиш Музейний острів, всесвітньо відому 
лікарню "Шаріте", будинок Рейхстагу, "Вагітну устрицю" - 

Будинок культур світу, набережну річки Шпрее з будинками 
німецьких парламентарів, Шарлоттенбурзький палац 
та президентський палац Бельвю, колону перемоги, новий 
Центральний вокзал - найбільший у Європі, клондайк 
промтоварів періоду радянського правління - універмаг 
"КаДеВе", пам'ятник "вареним макаронам", стіну графіті з 
"Поцілунком вождів"... і переконаєшся, що Берлін - це сучасне 
місто молодих, вільнодумних і креативних, місто зелене, 
чудернацьке, непередбачуване... і щасливе! 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

Збір групи. Переїзд в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Переїзд на паром. Прибуття в Копенгаген. 
Оглядова екскурсія в Копенгагені (включена у вартість). Прибуття 

у Копенгаген - столицю Данії, країни вікінгів і туманів, старовинних 
замків і добрих привидів, країни казкової, колоритної, незрозуміла... 
Данія  вражає весь світ своїми шедеврами, своєю сердечністю і 
невеликими, проте дуже акуратними і комфортними містечками. 
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Серце Данії, її столиця - місто Копенгаген, в перекладі з португальської 
мови - «гавань торговців», адже саме сюди, в Копенгаген, в 
стародавні часи доставлялися звідусіль найрізноманітніші товари, 
саме тут жваві купці з заморських країн укладали свої перші угоди з 
данцями. Копенгаген - саме та чарівна гавань спокою і краси, в 
яку хочеться повертатися і повертатися ... Пішохідні квартали старого 
міста, які зберігають вигляд Копенгагена часів великого казкаря 
Андерсена, Тіволі - містечко казок і розваг, чудові парки міста, 
прекрасна набережна - місце зустрічей в затишних ресторанчиках, 
замріяна Русалонька, яка досі виглядає свого Принца... Копенгаген 
змушує усміхатися і цінувати маленькі радощі життя...  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Прогулянка каналами Копенгагена 23€ дорослі, 18€ діти до 
12р. Прогулянка каналами Копенгагена - унікальна можливість 
побачити красу столиці Данії, не ступаючи жодного кроку по 
землі, а подорожуючи в Копенгагені його водними артеріями 
на затишному кораблику. Насолодися видатними пам'ятками 
архітектури з нового ракурсу: королівський палац Крістіансборґ, 
музей Торвальдсена, церква Св. Миколая, оперний театр, 
штучні острови та пірс Мідтермолен постануть перед тобою у 
всій красі данського колориту. Поряд пропливають красиві, 
ніби з листівок, картинки з різнокольоровими будинками і 
палацами, з пришвартованими симпатичними яхтами і 
човниками, невисокими мостиками, заквітчаними 
набережними, у відкритих кафе яких смакують каву,  вино чи 
пиво усміхнені люди. Відчуй себе частинкою однієї з 
найщасливіших націй світу!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 

 Скарбниця данських королів Розенборґ 38€ дорослі, 33€ діти 
до 12р. Запрошуємо в Розенборґ - скарбницю данських 
королів, один із найвідоміших замків країни, побудований у 
1606 році як літня резиденція королівської сім'ї Християна 
IV,  оточений розкішними Королівськими садами, які є 
найвідвідуванішими в Данії. Саме тут, в затінку квітучого парку 
Ганс Християн Андерсен вигадував свої чарівні казки. Замок 
вражає дивовижним поєднанням розкоші та стилю. Сьогодні - 

це музей, експонати якого пов'язані з данськими монархами 
протягом останніх 400 років!  Тут ти відвідаєш Зелений кабінет з 
предметами приватної колекції королів, простору Бальну залу, 
а також скарбницю, де представлені унікальні роботи зі 
слонової кістки і бурштину, які були власністю членів 
королівської сім'ї.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи. Поселення в готель. Ночівля.  
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ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. 
Вільний час у Копенгагені.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Стежками Ганса Крістіана Андерсена 13€ дорослі, 8€ діти до 
12р. Ганс Крістіан Андерсен - геній століть та дивак свого часу. 
Місто, в якому він творив та кохав, місто в якому його фантазії 
вилились у серію казок, які знає кожна дитина у світі, запрошує 
Тебе на прогулянку. Саме тут є: будинки, де жив письменник, 
його маленькі сусіди Кай і Герда, кохання життя, вулички по 
яких він любив гуляти, таємниця захована у каналі під 
пересічних туристів…. Ця маленька подорож у книгу «Казки Г.К. 
Андерсена» перенесе тебе у дитинство та змусить пригадати 
почуття, які ти відчував коли читав казки генія 

Збір групи. Переїзд на паром. Прибуття в Росток. 
Переїзд в транзитний готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. 
Оглядова екскурсія у Вроцлаві (включена у вартість). Вроцлав - місто 
під черепичними дахами з сотнею мостиків та мостів над річкою 
Одрою і хизується своїми мальовничими панорамами, які не 
поступаються жодному європейському місту. Вроцлав має все: 
чудовий вигляд, багату культуру та витончений смак, невтомних 
карликових покровителів - гномиків-красналів, які під ліхтарями, на 
перилах чи просто під будинками тішать око здивованих туристів. 
Збудований у центрі Європи, наділений чарівністю імперії Габсбургів і 
гордістю Пруссів розкішний Вроцлав - це богемна рапсодія, за яку 
кожен князь, імператор чи канцлер готовий був вести війну чи навіть 
дві. Вроцлав щиро запрошує тебе в гості, а кумедні гномики з 
нетерпінням чекають на селфі з тобою!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 
Збір групи, переїзд у Львів. 

ДЕНЬ 6-й 

Прибуття орієнтовно о 01:00. 
 


