
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

СТОКГОЛЬМ ТУТ 

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

08:30 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 

ДЕНЬ 1-й 

Перетин україно-польського кордону. 
За умови швидкого проходження кордону пропонуємо 
факультативно: 

 Люблін - місто натхнення 8€. Відвідай Люблін – 

столицю східної Польщі, місто із 700-літньою історією, багатою 
на події, що змінили Польщу і Європу. Люблін сьогодні є 
найбільшим містом на правому березі Вісли, що швидкими 
темпами розвивається як культурний інвестиційний, 
академічний центр. Історична спадщина Любліна, насичена 
ягеллонською традицією, переплетення народів, культур і 
релігій створили чарівну атмосферу, яку можна відчути й 
пережити: оглянь Старе місто, пройди під Краківською брамою, 
помилуйся замком, собором, базилікою, донжоном і вежами, 
які до сьогодні бережуть столітні таємниці чарівного Любліна. 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи. Нічний переїзд територією Польщі до Латвії.  

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття в Ригу. 
Оглядова екскурсія по 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 до 
недавна була найвищою у Ризі.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Пересування по місту на громадському транспорті за власні кошти.  
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У вільний час факультативно пропонуємо:  
 Рига - столиця югендстилю 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 ХХст. 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 архітектурний парад запрошує тебе!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 

17:30 - Відправлення з Риги до Стокгольму на паромі. 
По дорозі до Стокгольму - дискотека, караоке, розважальні ігри. 
Ніч на паромі. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок на паромі (оплачується додатково за бажанням). 
10:30 - прибуття до Стокгольму. 
У вільний час факультативно пропонуємо: 

 Стокгольм - місто мостів 23/18€. Сьогодні тебе гостинно 
запрошує Північна Венеція - столиця Королівства Швеції - 

величний Стокгольм. Тут 14 островів і майже 60 мостів 
створюють дивовижне мереживо, куди вплетені пришвартовані 
білосніжні яхти, пишні фасади музеїв, вілл іноземних 
посольств, Королівського палацу, ратуші, розкішні парки і 
квітучі сади. А метрополітен Стокгольма - це справді витвір 
мистецтва із фантастичними розписами, колонами, 
скульптурами і відеоінсталяціями. Батьківщина Альфреда 
Нобеля і популярної групи АББА, кумедного Карлсона і 
доброзичливих Мумі-тролів чекає на тебе!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
 Гамла Стан 15€ / 10€. 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 цікаві факти 
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.  
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Дивовижний Гамла Стан - це місце, яке побачиш, і хочеться 
жити, щоб приїхати сюди ще багато разів.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 

 Музей Васа 20€ / 8€ діти до 18 р. 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, 
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. 
17:00 - Відправлення зі Стокгольму у Ригу. 
Ніч на паромі. 
За бажанням можна замовити на паромі смачну вечерю.  

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок на паромі (оплачується додатково за бажанням). 
Прибуття в Ригу в 11:00. 
По дорозі додому запрошуємо Вас на екскурсію: 

 Екскурсія у  Юрмалу 20€* - обов’язкова оплата при 
бронюванні туру. Запрошуємо на екскурсію в Юрмалу  - 

латвійське місто-курорт, де, незважаючи на пору року, приємно 
прогулятися вздовж моря, відчути, як солоний подих Балтики, 
змішаний з ароматом хвої, наповнює легені, а шум води 

звільняє голову від турбот і зайвих думок. Юрмала - справжня 
"перлина" Латвії і найбільший курорт Балтики, розташований 
на березі Ризької затоки всього за 20 км від Риги. Чудові піщані 
пляжі в обрамленні сторічних сосен простягнулися на 32 км, 
повітря чисте і свіже, тихий шепіт моря заспокоює і пестить... 
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Додай до цього унікальні джерела з цілющою мінеральною 
водою, якою заповнюють навіть басейни, лікувальні грязі, 
помірний приморський клімат та сторічні традиції 
оздоровлення й лікування в юрмальських курортних готелях, 
гостинність і європейський сервіс, добре збережену традиційну 
дерев'яну архітектуру - чудові вілли і барвисті квітники, і ти 
зрозумієш, наскільки влучною є ця назва. Крім того, Юрмала - 

центр гумору і музики, місто святкувань та фестивалів, 

яке гостинно приймає кожного мандрівника!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 2,5 год. 
Нічний переїзд до Львова. 

 

 

ДЕНЬ 5-й 

Прибуття до Львова орієнтовно о 11:00. 
 


