
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

НОВІ ГОРИЗОНТИ: РИГА, СТОКГОЛЬМ, 
КОПЕНГАГЕН, АМСТЕРДАМ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
08:00 - збір групи Львів. Площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал 

08:30 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 

ДЕНЬ 1-й 

Переїзд по території Польщі та Литви. Ночівля в готелі. 

ДЕНЬ 2-й 

Сніданок (включено у вартість). Переїзд в Ригу. 
Оглядова екскурсія у Ризі (включена у вартість). Запрошуємо на 
пішохідну екскурсію Старою Ригою - класичним європейським містом, 
однак це одне з найбільших міст на Балтійському морі, і в ньому 
немає місця для нудьги. Перед нами - чудовий центр початку 
двадцятого сторіччя і, звичайно, Старе місто зі своїм середньовічним 
колоритом: старовинні будиночки, шпилі церковних веж, кам'яні 
маски, півні та котики, які пильним оком озирають місто, стара 
бруківка, на якій залишився слід століть, вузькі вулички 
середньовічного ганзейського міста... Архітектура Риги просто вражає, 
а фотографії нагадують листівки чи кадри із фільму-казки. Тут 
побачиш дивовижний Ризький замок, Домський собор, будівлю 
Великої і Малої Гільдії, Вежу Петра, яка донедавна була найвищою у 
Ризі.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Пересування по місту на громадському транспорті за власні кошти.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Рига - столиця югендстіля 8€. Рига - столиця югендстилю. Арт 
нуво, тіффані, югендстиль… Як би в різних країнах світу цей 
стиль не називали – відірватись від творів мистецтва, створених 
у ньому, неможливо. Такі відомі митці, як Врубель, Мунк, Муха, 
Гауді вписали свої імена в історію неповторними творіннями. 
Місцеві змагання між архітекторами початку ХХ 
ст. перетворили історичну частину Риги в архітектурний 
шедевр, який сьогодні внесено до Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Жоден будинок не мав бути подібним на 
інший, а навпаки кращим, оригінальнішим та 
екстравагантнішим. Світла гама тонів, тварини, рослини, образи 
жінок, маски, неймовірні звивисті лінії екстер’єрів… Захопливий 
архітектурий парад запрошує тебе!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 
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17:30 - Відправлення з Риги до Стокгольму на паромі Isabelle / 
Romantika. Запрошуємо Тебе в атмосферу веселощів, азарту і розваг - 
дискотеки, фешенебельні ресторани, duty free, бутіки, казино ... - все 
це на одному поромному лайнері !!! Поринь у світ яскравих вражень і 
відчуттів!!! Ніч на поромі. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок на паромі (оплачується обов'язково). 
10:30 - прибуття в Стокгольм. 
Стокгольм - місто мостів (включена у вартість). Оглядова автобусна 
екскурсія "Стокгольм - місто мостів" - це своєрідний коктейль розкоші, 
стилю і творчості, гармонія фарб та органічність природи, батьківщина 
Карлсона, Пеппі Догапанчохи, кумедних мумі-тролів... Цей райський 
куточок називають «Північною Венецією», хоча шведи іменують свою 
столицю "красунею на воді", адже таке місто не варто порівнювати з 
іншими. Розміщений на 14 островах, які з'єднані між собою 60 
мостами, Стокгольм заворожує навіть досвідчених мандрівників. На 
вулицях міста завжди надзвичайна чистота, а прекрасні алеї і парки 
змушують туристів завмирати в захопленні - настільки вони доглянуті 
та впорядковані. Тобі надовго запам'ятається найбільший у світі 
Королівський палац на 608 покоїв, струнка Стокгольмська ратуша, 
панорама з оглядового майданчика на острови та яхти, розкішні вілли 
послів і дипломатів, вишукана північна архітектура і відблиски у воді 
цього надзвичайно колоритного міста.   
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Серце Стокгольма - Гамла Стан 12€. Запрошуємо на пішохідну 
екскурсію у найстарішу частину Стокгольма, його серце - Гамла 
Стан. На перший погляд - це типове старе місто: вузькі криві 
вулички, нерівна бруківка, будинки в готичному стилі, 
старовинні шпилясті храми... "Все, як і в інших містах", - кажуть 
ті, хто бачив Стокгольм лише на фотографіях. Проте це місто 
варто відчути, тут потрібно прогулятися, і не самостійно, а з 
гідом, який розкриє секрети старих будинків, підкаже, куди 
повернутися, щоб побачити найгарніші панорами, розповість 
про шведських королів, Альфреда Нобеля та про палац, у якому 
вручають всесвітньо відому Нобелівську премію і, звичайно ж, 
заведе в найцікавіші місця найстарішого району Стокгольма. 
Дивовижний Гамла Стан - це місце, яке побачиш, і хочеться 
жити, щоб приїхати сюди ще багато разів.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год.  

 Музей Васа 20/12€. Пропонуємо відвідати музей корабля 
"Васа" - музей одного єдиного у світі збереженого до наших 
днів корабля з XVII ст. Гордість шведського морського флоту, 
корабель "Васа" був створений прекрасним і пафосним. 
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Збудований із тисячі дубів, із величезною кількістю декору, 
зброї і золота, тому не зовсім точний розрахунок призвів до 
того, що він перекинувся і затонув у Стокгольмській гавані у 
серпні 1628 року, щойно вирушивши у своє перше плавання. 
Після декількох років підготовчих робіт корабель був піднятий з 
морського дна у 1961 р. Корабель демонструють у спеціально 
збудованому навколо нього музеї, де також представлено 
дев'ять тематичних виставок, магазин із багатим вибором 
сувенірів та висококласний ресторан. Завдяки тому, що 
збереглося більше 95% первинних елементів конструкції, а 
також сотні різьблених скульптур, ти матимеш змогу детально 
роздивитися корабель із семи палуб-поверхів музею. У вітринах 
- справжні речі ХVII століття: взуття, одяг, посуд, бочки для 
зберігання провіанту (вони підвішувалися до стелі для захисту 
від щурів), котел, у якому готували їжу на 500 осіб, медичне 
приладдя лікаря-цирульника,  схожу на сучасні нарди гру, 
перші сигари та єдину золоту річ, яку знайшли на кораблі, - 

перстень, та ще кілька монет в кишені одного з загиблих. 
Врятований світ морської романтики чекає на тебе!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 
 Екскурсія у Стокгольмському ратушу 20€. Запрошуємо 

відвідати Стокгольмську ратушу - одну з найголовніших 
туристичних пам'яток Стокгольма і його впізнаваний символ. 
Струнка квадратна 100-метрова вежа увінчана трьома 
позолоченими коронами, які є символом Швеції, а троє святих, 
розставлених по периметру нижче, вже майже сто років 
оберігають від усього злого чарівну шведську столицю. У 
ратуші в Золотому і Синьому залах щорічно влаштовують 
урочистий бенкет після вручення Нобелівських премій, а в 
ресторані ратуші можна скуштувати страви, якими частують 
Нобелівських лауреатів. Тут відбуваються засідання міської 
влади, проводять важливі політичні переговори, а стеля залу 
для засідань має вигляд перевернутого човна вікінгів, адже за 
переказами, саме під кораблями вікінги влаштовували свої 
наради. Ти завітаєш у Золотий зал, який прикрашає мозаїка з 
більш ніж 18 млн. позолочених плиток, що зображає сцени 
історії Швеції з королевою озера Малар у центрі панно. А з 
розповіді екскурсовода довідаєшся, що варто зробити, щоб 
потрапити до Стокгольмської ратуші на банкет Нобелівських 
лауреатів!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 
 Королівський палац у Стокгольмі 18€. Якщо ви хочете 

побачити один з найбільших палаців у світі, обов'язково 
відвідайте Королівський палац у Стокгольмі. Найстаріший зі 
збережених палаців у Швеції, він упродовж тисячі років і досі 
служить резиденцією главі держави, королю Карлу Густаву XVI, 
та апартаментами для його родини. Багато видатних пам’яток 
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Стокгольма розміщені саме в 608 кімнатах цієї будівлі: 
лицарські обладунки, арсенал, античний музей короля Густава 
III, тронний зал для прийомів, скарбниця і, звичайно ж, 
апартаменти короля. Як і в багатьох інших європейських 
королівських резиденціях, у Королівському палаці можна 
побачити урочисту церемонію зміни варти. Величність 
барокових фасадів, багатий декор інтер'єрів, безліч коштовних 
королівських експонатів - все це зробить відвідування палацу 
незабутнім!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 
Переїзд територією Швеції. Ночівля в готелі. 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Вільний день в 
Мальме (Швеція). 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Оглядова екскурсія в Копенгагені 58€. 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. 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 у Копенгагені: 

 Прогулянка каналами Копенгагена 18€. 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.  
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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 30€. 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. 

Повернення в Мальме. 
Переїзд до порома, переправа до Німеччини. Ночівля на поромі. 

 ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (за додаткову плату, за бажанням). Виселення з порома. 
Переїзд в Амстердам.  
Прибуття в місто каналів і вітряних млинів - Амстердам. 
Оглядова екскурсія в Амстердамі. Прибуття в місто каналів та вітряків 

— Амстердам — яскраве та затишне, з будиночками здебільшого 
кольору какао з молоком, із вікнами без штор, з різнокольоровими 
віконницями, без під'їздів, з неширокими вхідними дверима на 
фасадах, схожими на міжкімнатні. Від цього центр Амстердама 
здається однією великою квартирою з вузенькими тротуарами і 
широкими велосипедними доріжками, з незліченними набережними, 
з величезною кількістю квітів, з нереально смачним оселедцем, який 
їдять без хліба, взявши рукою за хвіст, з найкращою колекцією Ван 
Гога, Рембранта, Ван Дейка. Амстердам відкритий до 
нерозсудливості, до епатажу — від одного цього слова віє 
прохолодою, запахом тюльпанів і масляних фарб. Це місто вільної 
любові та інших задоволень для тіла й душі. Під час екскурсії 
запрошуємо в дивовижний світ кольорів і витонченої краси — на 
фабрику діамантів, де на тебе чекає захоплива екскурсія та 
можливість потішити себе або свою чарівну половинку вишуканими 
прикрасами з Амстердаму!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
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Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Прогулянка на кораблику в Амстердамі 16€. 
Пропонуємо прогулянку на кораблику в Амстердамі.  Що б там 
не казали, але на Амстердам треба дивитися з води. Можна 
довго гуляти містом, відвідувати музеї чи сидіти в кофешопах, 
але якщо ти не прогуляєшся хоча б раз на кораблику по каналах 
Амстердама, то повного відчуття міста не вийде, недарма ж 
його прозвали "Північною Венецією"! Щороку мільйони 
туристів крізь панорамні вікна та через прозорий дах кораблика 
розглядають фасади чепурних будинків купців і ремісників, 
пришвартовані до берегів човни, плавучі будинки, різної форми 
і конструкції мости й мостики, яких тут налічують 1500, а також 
насолоджуються мереживом зі 165 амстердамських каналів, 
які 2010 року включені до списку об'єктів Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО і разом із млинами, дерев'яними черевиками 
і тюльпанами є візиткою чарівного Амстердама. 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 45 хв. 

 Квартал червоних ліхтарів 13€. Асоціації, які виникають у 
кожного туриста при слові «Нідерланди», як правило, схожі: 
безкраї поля тюльпанів, мальовничі вітряки, дуже смачний 
домашній сир, фірмовий оселедець, класичні та 
експериментальні музеї і…квартал червоних ліхтарів в 
Амстердамі - простір спокуси з легалізованими розвагами для 
дорослих на будь-який смак. Дізнайся історію старовинного 
району міста, де червоний ліхтар став символом любові за 
гроші багато століть тому.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5  год. 

Поселення в готель на території Нідерландів. Ночівля. 

ДЕНЬ 6-й 

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

 Трансфер у Заансе Сханс и Волендам 20€. Для тих, хто хоче 
побачити, де Голландія найпрекрасніша, пропонуємо 
відкрити для себе Заансе Сханс і Волендам. Заансе Сханс - це 
містечко, де компактно зібране все, чим славиться ця невелика 
за нашими мірками країна: тут можна ознайомитися з різними 
типами славнозвісних голландських вітряків, їх устроєм і 
організацією технологічного процесу, які просто неба працюють 
досі, розмелюючи зерно і збиваючи масло; тут ти знайдеш 
місцеву сироварню та пекарню з сільським хлібом, відвідаєш 
майстерню з виготовлення кломпів - національного 
голландського взуття з дерева. А рибальське містечко 
Волендам запам'ятається тобі величезною кількістю 
корабликів, яхт, човнів... 
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Тут місцеві жителі гуляють у національному вбрані та не 
відпустять тебе без фото на пам'ять. І звичайно ж, саме тут 
буде можливість скуштувати надзвичайно смачні 
морепродукти, якими славиться Голландія. 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 4 год. 

 Парк квітів Кекенгоф 38€. Восьме чудо світу - Королівський 
парк квітів Кекенгоф відкриває для тебе свої володіння. 
У період роботи тут проводять близько 30 квіткових шоу, які 
дивують цінителів прекрасного, а ще 5 тематичних павільйонів, 
чарівний млин і таємничий лабіринт. Ти відчуєш неймовірний 
аромат різноманіття фантастичних квіткових композицій, будеш 
приголомшений пейзажами із барвистих полів, якими щороку в 
парку квітів Кекенгоф милуються мільйони туристів зі всього 
світу. Його по праву називають "Садом Європи" - тут на 32 га 
землі посаджено понад 5 мільйонів тюльпанів 100 різних видів, 
а ще троянди, орхідеї, нарциси, гіацинти, крокуси, лілеї, 
гортензії... Мабуть, саме так цвіте і пахне рай на Землі!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 3 год. 
Переїзд в Німеччину. Поселення в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 7-й 

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

 У Гості до барона Мюнхгаузена 15€. Запрошуємо на екскурсію 
"У гості до барона Мюнхгаузена" - в Ганновер, "місто на 
високому березі", серце Нижньої Саксонії, яке б'ється біля 
узбережжя ріки Лайн. Крок за кроком, ми розпутаємо клубок 
«червоної нитки», відвідавши найцікавіші об’єкти поки 
невідомого міста. Ганновер - батьківщина композитора 
Генделя, математика Ляйбніца, рок-гурту Scorpions і музиканта 
Ріка Джордана. Розростаючись від XII ст., знищений 
війною, сьогодні Ганновер чарує гостей дивним поєднанням 
середньовіччя та сучасної архітектури: Стара і Нова ратуші, 
Оперний театр, найбільший у Європі пішохідний міст 
Експонале, музеї, храми, сади, парки і мальовниче озеро 
Машзе... Від краси навколо туристи часто втрачають голову і 
мимохіть піддаються "синдрому Мюнхгаузена", адже саме в 
Ганновері вперше побачили світ улюблені побрехеньки малечі 
про барона-фантазера під назвою «Sonderling» (Дивак). 
Можливо, і тебе не омине спокуса "прикрасити" свою 
захопливу розповідь про чарівний Ганновер!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Переїзд на територію Польщі. Поселення в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 8-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. 



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

Оглядова екскурсія у Вроцлаві (включена у вартість). По дорозі в 
готель пропонуємо оглядову екскурсію у Вроцлаві - місті під 
черепичними дахами, яке помережане сотнею мостиків та мостів над 
річкою Одрою і хизується своїми мальовничими панорами, 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! 

Туристам, які не бажають відвідати екскурсію, пропонуємо трансфер 
до центральної частини міста (5€), для решти туристів - вільний час 
у торговому центрі на околиці Вроцлава. 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 
Переїзд до Львова. Прибуття до Львова 24:00.  

 


