
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

КЛЮЧ В ЄВРОПУ: БУДАПЕШТ + ВІДЕНЬ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 16:30 - збір групи  м Львів. Площа 

Двірцева. Головний залізничний 
вокзал. 

17:00 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 
ДЕНЬ 1-й 

Перетин кордону. Нічний переїзд. 

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття в Будапешт. 
Оглядова екскурсія по Будапешту (включена у вартість).  
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. На обох 
берегах Дунаю постають шедеври світової архітектурної спадщини: 
Королівський палац і Середньовічний квартал, резиденція королів − 
Будайська фортеця, найбільший храм міста − собор Святого Матяша, 
знаменитий Рибальський бастіон, що захоплює мільйони туристів 
прекрасною панорамою на Дунай і протилежний берег, який 
відкривається з його тераси, величний будинок Парламенту, Площа 
Героїв, проспект Андраши, романтичний замок Вайдахуняд, ... і це ще 
не все, що чекає тебе у величавому Будапешті.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

 Безкоштовний трансфер у купальні Сечені, вхідний квиток 
оплачується додатково, орієнтована вартість денного квитка 
16€. 

 Купальня Рудаш, вхідний квиток орієнтовно 20-22€ на цілий 
день купання. Біля підніжжя гори Геллерт на березі Дунаю 
розташувалася, мабуть, одна з найцікавіших купалень 
Будапешта – купальня Рудаш. Заснована ще турками в 
далекому XVI столітті, вона досі дотримується традиційних 
«чоловічих», «жіночих» і «спільних» днів. А її розкішні інтер’єри 
з 10-метровим куполом, кам’яними колонами і арками у 
поєднанні з цілющими термальними водами творять унікальну 
атмосферу для твого незабутнього відпочинку. 

Також факультативно пропонуємо за бажанням:  
 Душа і серце Будапешта 15€/10€. Запрошуємо на екскурсію 

"Душа і серце Будапешта", під час якої ти відчуєш шарм життя 
вишуканої еліти величного Будапешта, неквапливо 
прогуляєшся пішохідними променадами у самому серці 
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Будапешта, що пропонують гостям колоритні сувенірні 
крамнички, мальовничі площі та сквери, культові кафе і, 
звичайно, розкішну архітектуру собору Святого Іштвана та 
парламенту Угорщини. Уяви, можливо, десь у паралельній 
реальності повз тебе проходить вулицею Ваци сама 
імператриця Сісі, легко опираючись на руку коханого Франца 
Йосифа... А з гори Ґеллерт побачиш чудовий Будапешт з висоти 
пташиного польоту - як на долоні, куполи і шпилі храмів, 
будиночки, мости і Дунай із іграшковими корабликами... 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

 Містечко Сентендре 20€/15€. Рекомендуємо відвідати містечко 
Сентендре, яке перенесе Тебе у час середньовіччя — вузенькі 
вулички, безліч сувенірних крамничок, старенькі сербські 
церкви... ну і звичайно, музей марципанів із фігурками Майкла 
Джексона та Принцеси Діани, музей вина з таємницями 
місцевих виноробів, музей унікальної кераміки та музей тисяч 
новорічних іграшок! Мальовниче, атмосферне, малолюдне 
передмістя Будапешта (20 км від столиці) завдяки художникам, 
ремісникам, кулінарам перетворилося у найбільш відвідуване 
романтичне містечко Угорщини. Саме тут ти сповна відчуєш, як 
живе ця колоритна країна. Запрошуємо у світ романтики і нових 
вражень! 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2,5 год. 

 Прогулянка на кораблику по Дунаю 28€ /23€. Рекомендуємо 
прогулянку на кораблику по Дунаю. З келихом іскристого 
шампанського в руці, забувши про щоденні клопоти і метушню, 
ти вдосталь насолоджуватимешся найкрасивішою панорамою 
Будапешта. Тут немає нічого зайвого: кожна будівля, кожен 
міст, кожна вуличка гармонійно вписані творцями в цій галереї 
на картинах, що змінюють одна одну. І саме з кораблика можна 
роздивитись всі деталі Парламенту, Рибацького Бастіону, 
Королівського палацу, загадати бажання, пропливаючи під 
мостами, якими так пишається Будапешт. Незабутні емоції, 
свято для тіла і душі та фантастичні фото на згадку про чарівну 
"перлину Дунаю" гарантовані!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 

Збір групи. Переїзд в готель. Ночівля на території Угорщини.  

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Оглядова екскурсія у Відні 45€* - обов’язкова оплата при 
бронюванні туру. Оглядова екскурсія у Відні - розкішному місті 
музики, вальсів, парків, випічки і вина. Європейський мегаполіс із 
фантастичною імперською архітектурою, подивитися на яку щодня 
з'їжджаються тисячі туристів з усього світу.  Стиль австрійської столиці 
дуже пишний: білі коні, що танцюють під елегантну музику; багаті 
декорації пам'ятника імператриці Марії Терези; чуттєві вальси Ріхарда 
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Штрауса; геометрична мозаїка орнаментальних полотен Густава 
Клімта; повільна розмірена мелодія механічного годинника. Як 
елегантна пані з чудовими манерами, Відень нікуди не квапиться, 
тому, гуляючи його вулицями і милуючись палацами в стилі бароко, 
не поспішай і ти.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 
Вільний час, щоб насолодитись містом самостійно. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Трансфер до палацу Шенбрунн 10€/7€. Запрошуємо у палац 
Шенбрунн, який разом із довколишніми будівлями та 
величезним парком є однією з найважливіших культурних 
пам'яток і найбільшим діамантом у архітектурному кольє 
Австрії. Для династії Габсбургів він служив літньою 
резиденцією, саме тут відпочивали, прогулювалися та пошепки 
передавали таємниці вінценосні особи. Придбавши вхідний 
квиток, ти матимеш нагоду побачити чудові апартаменти Марії-
Терезії, її вітальню, спальню і кабінет, в якому геніальний 
шестирічний Моцарт грав перед імператрицею, а також покої 
прекрасної Сісі, Єлизавети Баварської, її портрети та дивовижні 
дзеркала, в яких вона щоденно милувалася. Поряд з палацом 
Шенбрунн розкинувся прекрасний парк (трансфер - 6€),  який 
заклав 1705 року чоловік імператриці Марії-Терезії Франц І. 
Влітку тут рай для цінителів квітів і фонтанів. У парку 
розташовані обов'язковий для барокових садів того часу 
заплутаний зелений лабіринт, пальмовий будиночок і 
найстаріший зоопарк світу, де сьогодні мешкає більше ніж 500 
видів тварин. А всередині спеціального павільйону тебе чекає 
те саме джерело Шенен Бруннен, з якого і почалась історія 
найкрасивішого палацу Австрії.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

 Скарбниця Габсбургів 28€/23€. Рекомендуємо відвідати 
Скарбницю Габсбургів, що вражає своєю колекцією 
коштовностей та реліквій, які монархи Австро-Угорщини 
передавали з покоління в покоління. Лише тут можна побачити 
на власні очі колиску сина Наполеона, один із найбільших 
смарагдів світу, відзнаки найпочеснішого Ордену Святого Руна, 
унікальну восьмикутну корону Священної Римської імперії, 
пізньоантичну агатову чашу - легендарну Чашу Грааля, що дає 
безсмертя, а також Спис Долі, з яким Карл Великий не програв 
жодної зі своїх 47 битв, і саме тому його також прагнув 
отримати Гітлер під час Другої світової війни. У найбільшій та 
найціннішій скарбниці людства ти почуватимешся володарем 
світу і, можливо, таємні знаки на цих коштовних артефактах 
вдасться відчитати саме тобі! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 
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 Легенди вишуканого Відня 15€/12€. Легенди вишуканого Відня 
покажуть тобі зовсім іншу столицю Австрії - середньовічну, 
величну, атмосферну, оповиту невигаданими життєвими 
історіями і справжніми таємницями. Старий єврейський 
квартал, найдавніша церква Святого Рупрехта, будинок 
всесвітньо відомого Моцарта і, звичайно ж, «танцюючий 
годинник» - Анкерур, від якого кожну годину лунає дивний 
передзвін. Якщо ти любиш, коли холоне кров від таємних 
знаків, зрозумілих обмеженому колу осіб символів, заплутаних 
сюжетів легенд та очікування відгадки - ця романтична 
мандрівка малолюдними вуличками і провулками Відня саме 
для тебе.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 

 Відень неперевершений 18€/13€. Автобусна екскурсія – 

«Відень неперевершений» - запрошуємо на Рінгштрассе! Коли 
в повітрі витав запах свята, хвої та ароматних свічок, імператор 
Франц Йосиф I підписав указ про знесення оборонних міських 
стін, що оточували в той час Відень. На їхньому місці утворилася 
Рінгштрассе, де кожен будинок повинен був показувати велич 
Габсбургів та Австрійської імперії: Віденський оперний театр, 
Парламент, Ратуша — від помпезності цих будівель просто 
перехоплює подих! Також ми обов'язково потрапимо до 
будинку Гундертвассера, адже це не просто будинок, а 
спектакль, витвір геніальної творчої уяви майстра, з 
розкресленим різнокольоровими асиметричними 
чотирикутниками фасадом, керамічною плиткою як головним 
елементом декору, з вікнами абсолютно різних форм і 
розмірів, з підлогою, що нагадує лісову стежку, нерівними 
стінами в обрамленні розкішної зелені всіх відтінків.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

Збір групи. Нічний переїзд до Львова. 
Перетин українсько-угорського кордону. 

ДЕНЬ 4-й 

Прибуття до Львова орієнтовно о 12:00. 
 


