
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

АЛЬПІЙСЬКИЙ ЕКСПРЕС 

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 українсько-угорського кордону.  
Нічний переїзд. 

ДЕНЬ 2-й 

Вітаємо вас в Італії. 
Оглядова екскурсія у Вероні (включена у вартість). Запрошуємо 
на оглядову екскурсію у Вероні. Це італійське місто не потребує 
особливого представлення! Верона щорічно привертає увагу 
величезної кількості туристів завдяки відомій всьому 
світові легенді про одну із найзнаменитіших закоханих пар – Ромео та 
Джульєтту. Тисячі людей приїжджають у Верону, щоб на собі відчути 
всю силу кохання шекспірівської пари. Тут закохані біля «будинку 
Джульєтти» пишуть та залишають власні послання, розповідають 
історії свого кохання. Кожен лист, написаний від щирого серця, за два-

три місяці отримує довгоочікувану відповідь від Джульєтти. Проте не 
лише цією романтичною історією славиться Верона – справжніми її 
перлинами є давньоримський амфітеатр Арена ді Верона, який 
чудово зберігся та який до сьогодні збирає тисячі людей на 
різноманітних театральних фестивалях і саме завдяки ньому Верону 
часто іменують Другим Римом. Замок КастельВеккіо та кам'яні мости 
через річку Адідже нагадують нам про величне минуле затишного 
італійського міста. Без сумніву, Верона заслуговує твоєї уваги і точно 
залишить чудові спогади після неспішних прогулянок її мальовничими 
вуличками.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Трансфер на озеро Гарда 23€ / 18€. Пропонуємо відкрити для 
себе приголомшливе місце – Песк'єру-дель-Ґарда, мальовниче 
містечко на березі найбільшого озера Італії  – озера 
Ґарда.Кришталеві води озера плавно переходять у ламану 
лінію альпійського пейзажу. Це містечко варте уваги в будь-яку 
пору року, адже тут можна довго блукати, натрапляючи на 
цікаві місця, як наповнені туристами, так і повністю безлюдні. 
Влітку будиночки оповиті розкішними виноградниками, а 
погляд увесь час зупиняється на барвистих квітах, що 
досконало доповнюють навколишню місцевість та неповторну 
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природу. Запрошуємо скуштувати коктейль найчистішого 
гірського повітря, сповна насолодитися панорамами, що 
відкриваються із пляжів, мостів та оглядових майданчиків і 
просто купаються в красі природи, а також відпочити в 
місцевих кафе та отримати море задоволення від однієї з 
найкращих кухонь світу в підніжжі Альп!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 3,5 год. 

 Романтична Верона 15€ / 10€. 
Пішохідна екскурсія «Романтична Верона» ідеально довершить 
враження від одного із найромантичніших міст світу. Верона 
прекрасна завжди! І коли прокидається з першим промінням 
сонця, і в щоденній  метушні, і надвечір, коли запалюють перші 
нічні вогні і, нікуди не поспішаючи, місцеві жителі та гості 
заповнюють столики кафе, відкривають свої двері ресторани, а 
святково та вишукано одягнена публіка поспішає до театрів. 
Запрошуємо відчути атмосферу вечірнього міста та побачити 
Верону з висоти пташиного польоту!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Збір групи. Переїзд в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд в Цюрих. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Оглядова екскурсія у Цюриху 15€. Запрошуємо тебе в Цюрих – 

середньовічне місто, що вдало поєднує традиції з 
новаторством, продуманий до дрібниць комфорт і всесвітньо 
відому швейцарську якість, старовинний Лінденгоф чи собор 
Гроссмюнстер і сучасні будівлі в стилі хай-тек. Тут не лише в 
перифразах розкіш і багатство, точність і досконалість: 
неофіційна столиця Швейцарії, колиска швейцарських 
годинників, банків і страхових компаній, кузня нобелівських 
лауреатів (всього 27 – випускників університету та технічної 
школи), місто з найвищою якістю життя у світі, центр 
Масонської Ложі, "вікно у Всесвіт" з обсерваторії Уранія – це все 
Цюрих, який сьогодні чекає на тебе.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи. Переїзд в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Вітаємо вас в Австрії.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Оглядова екскурсія у Зальцбурзі 12€.Запрошуємо у Зальцбург - 
"соляну фортецю" з давньою історією, одне з найкрасивіших 
міст Європи, батьківщину великого Моцарта, місто, яке вмить 
зачарує тебе своєю красою, а прогулянка його зеленими 
парками, вуличками з вишуканими будівлями, величними 
площами принесе тобі масу незабутніх вражень.  
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Відшукай на вулиці Getreidegasse будинок з номером 9, де 27 
січня 1756 року народився і провів дитячі роки Вольфганг 
Амадей Моцарт, а на Макартплац - будинок під номером 8, де 
юний геній писав свої музичні твори, насолодися його 
незрівнянною музикою, придбай цукерки «Моцарт» - ті самі 
легендарні кульки моцарткугель у синій обгортці, які 
виготовляють тільки в Зальцбурзі. Пройшовши через ворота 
Старого міста, ти побачиш міську ратушу, торгову вуличку 
Гетрайдегассе, прикрашену, наче у давні часи, кованими 
вивісками майстрів та торговців, затишні кафе, атмосфера яких 
назавжди залишиться у твоєму серці!   
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

 Озерний край Зальцкаммергут 35€. Рекомендуємо 
фантастичну поїздку до озерного краю - Зальцкаммерґут. Якщо 
існує рай на землі, то він повинен бути саме тут - у серці Альп, 
де найчистіші озера, що відображають хмари і гірські вершини, 
густі ліси і колоритні будиночки довколишніх австрійських сіл - 
таким постане перед тобою мальовничий озерний край 
Зальцкаммерґут із кількома десятками озер. Сьогодні ти 
побуваєш в чарівному австрійському селищі Гальштат, що 
розташоване на березі однойменного озера посеред високих 
гір. Навесні тут все у яскравій зелені та барвистих квітах, влітку 
тобі забезпечене комфортне купання в кришталево чистих 
альпійських водах, восени приємна прохолода і помітно менша 
кількість туристів дозволить сповна насолодитися життям 
місцевих мешканців, взимку в Зальцкаммерґут знову 
з'їжджаються з усього світу шанувальники зимових видів 
спорту. Незважаючи на пору року, саме тут ти відчуєш 
справжню Австрію! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 
Збір групи. Нічний переїзд у Львів.  

ДЕНЬ 5-й 

По дорозі факультативно пропонуємо за бажанням: 
 Оглядова екскурсія у Будапешті 15€/ 10€. Безліч чудових міст 

розкинулося на берегах Блакитного Дунаю, але лише одне з 
них відоме у всьому світі як його неоціненна перлина − це 
Будапешт. З висоти пташиного польоту столиця Угорщини 
схожа на гігантський амфітеатр, у який закохуються з першого 
погляду.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

Перетин україно-угорського кордону. Повернення до Львова 
орієнтовно 23:59. 

 


