
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

МОЇ ГОЛЛАНДСЬКІ ТЮЛЬПАНЧИКИ 

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 кордону.  
Факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Оглядову екскурсію 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 (10€), для решти 
туристів – вільний час у торговому центрі на околиці Кракова. 
Нічний переїзд в Берлін. 

ДЕНЬ 2-й 

Раннє прибуття в Берлін. 
Факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Оглядова екскурсія в Берліні 15€/10€. 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 
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столиці Жандарменмаркт, проспект в обрамленні сотень лип 
Унтер-дер-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. 

 Чарівний Берлін 17€ / 12€. 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 25/20€. 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 на території Нідерландів. Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Виселення з готелю.  
Переїзд в Амстердам.  
Прибуття в місто каналів та вітряків — Амстердам. 
Оглядова екскурсія в Амстердамі (включена у вартість). 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.  
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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. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Трансфер у Заансе Сханс і Волендам 25€ /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... 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. 

 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. 
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 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. 

Збір групи та нічний переїзд в Прагу. 

ДЕНЬ 4-й 

Прибуття в Прагу.  
Оглядова екскурсія у Празі (включена у вартість). Прага - місто, в 
якому хочеться гуляти, забувши про щоденну метушню і проблеми, на 
кожному кроці відкриваючи нові й нові місця! Почорнілі від часу і 
кіптяви оборонні порохові вежі, Старомєська площа з ратушею і 
візитівкою чеської столиці - астрономічним годинником Орлої, 
вишуканими вежами Тинського храму та ошатними куполами костелу 
Святого Миколая, різнокольорові будинки празької знаті, у яких 
сьогодні розташувалися готелі, ресторани чи затишні кав'ярні... 
Радимо тобі скуштувати фірмову страву чеської кухні - запечене 
свиняче м'ясо "вепрево коліно", вдосталь посмакувати гордістю Чехії - 
пінним пивом, а на десерт, на величному Карловому мості, який уже 
600 років сполучає два береги Златої Праги, не відмовити собі в 
насолоді - поласувати незрівнянною чеською випічкою 
"трдельником". 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Також факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Прогулянка на кораблику по Влтаві 30€/25€. Рекомендуємо 
тобі прогулянку на кораблику по річці Влтаві - поєднання 
захопливої розповіді досвідченого екскурсовода про 
судноплавство та рибальство у чеській столиці, про походження 
назви "Прага", про побудову безлічі мостів, палаців та інших 
розкішних будівель на обох берегах спокійної, проте часом 
норовливої річки. Легкий шум хвиль за бортом підсилить твої 
враження від чарівної Праги, а затишна атмосфера плавучого 
кафе з обідом у стилі "шведського столу" з вишуканими, 
надзвичайно смачними стравами чеської кухні та 
різноманітними напоями відновить твої сили. Ти побачиш і 
сфотографуєш стару Прагу з унікальних ракурсів на верхній 
відкритій палубі, і звісно, загадаєш заповітні бажання, 
пропливаючи під безліччю чарівних мостів у самому серці 
міста.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 
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 Легенди Праги 13€/10€. Запрошуємо тебе у чарівний світ 
легенд Праги, адже в такому місті чаклунство не лише у 
звивистих середньовічних вуличках, прекрасних будівлях, 
костелах, корчмах і таємничих провулках - тут за старими 
стінами непомітно оживають персонажі празьких легенд - 

привиди, без яких просто неможливо уявити Прагу. Ти 
познайомишся з одним із них, який ходить вуличками нічного 
міста та розповідає страшні історії із середньовічного життя 
Праги. Поринь у дух середньовічної Праги, коли королем був 
талановитий Рудольф ІІ Габсбург - палкий прихильник алхімії та 
чаклунства. Це справжня пригода зі смаком легенд, 
таємничості, часом шокуючою і заворожуючою душу правдою 
про події минулих років. Тут Ви дізнаєтеся про таємниці 
будинкових знаків - "Біля золотого персня", "Біля трьох золотих 
троянд", "Біля дикунів", "Біля трьох прапороносців", "Біля двох 
золотих ведмедів", "Біля чорного хреста"... Дізнаєшся, чому 
тобі не страшний м'ясник Томаш, що озброєний величезною 
сокирою бродить ночами. І все це - чудова і таємнича Прага! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
 Празький Град 15€ /10€. Екскурсія на величний Празький Град 

– символ Чехії, який сьогодні є одним із найбільших замкових 
комплексів світу, резиденцією Президента Чехії та серцем 
Златої Праги. Достатньо оглянутися, щоб зрозуміти, що ти у 
великому історичному та культурному центрі країни. І, уявляєш, 
– він був заснований ще у ІХ столітті, а сьогодні складається з 
трьох основних великих внутрішніх дворів, на території яких з 
різних часів зберігся величний ансамбль палаців, храмів та 
інших будівель, що виконані в декількох архітектурних стилях. 
Вийшовши на околиці Граду, потрапиш в Градчани - багатий 
район празької знаті із мальовничим краєвидом на все місто і 
річку Влтаву, де так любили проводити час заможні пражани. 
Саме тут варто зробити своє найкраще селфі з Праги! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
 Дегустація чеського пива 20€. Запрошуємо на дегустацію 

чеського пива, бо не  таємниця, що тут найкраще у світі пиво з 
дуже довгою історією, яка сягає більше 1000 років, адже варити 
його тут почали кельти, а з ХХ століття продовжили ченці при 
монастирях і за калорійність та лікувальні властивості назвали 
"рідким хлібом". Сучасне чеське пиво, особливо з невеликих 
броварень, продукцію яких не знайдеш у торговельних 
мережах, - це визнаний світом бренд, і тому кожен цінитель 

чеського пива просто зобов'язаний відвідати празькі пивоварні 
та ознайомитися з процесом виробництва знаменитого напою. 
Тебе чекає захоплива подорож в історію пива, з розповідями 
про різні аспекти пивоваріння, інтерактивні виставки і, 
звичайно, дегустації. А щоб "живий напій" смакував 
якнайкраще - запечене свиняче коліно (Vepřové Koleno) з 
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чеськими кнедликами допоможе тобі пізнати весь 
гастрономічний смак Праги. 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 

Поселення в транзитний готель. Ночівля. 

 

ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Виселення з готелю. Переїзд до Львова.  
По дорозі факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Екскурсія в місті Брно 10€. По дорозі пропонуємо оглядову 
екскурсію в місті Брно - одному з найкрасивіших міст Чехії, в 
столиці Моравії, яка в будь-яку пору року красива, затишна і 
привітна. Брно - це місто студентів завдяки двом університетам 
і міжнародним програмам обміну, Брно - центр різноманітних 
розваг, культурних пам'яток і непомітних, але напрочуд 
красивих і цікавих місць. Саме звідси вийшла чеська 
королівська династія Пржемисловичів. Це місто неправильного 
часу, де об 11 годині дня з вежі замку Шпільберк лунають 12 
ударів, а на площі Свободи в цей же час із 6-метрового 
годинника у формі гільзи летить "скляна" куля з прапором міста 
всередині. Побачити місто у всій його красі ти зможеш з 
оглядового майданчика Старої ратуші, при вході в яку тебе 
зустріне символ міста - крокодил, якого місцеві жителі чомусь 
звуть "драконом".  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Прибуття до Львова орієнтовно о 23:59. 

 


