
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ІДЕАЛЬНА ЧЕТВІРКА: КРАКІВ, ПРАГА, 
ВІДЕНЬ, БУДАПЕШТ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
6:30 збір групи  м. Львів, площа 

Двірцева. Головний зал. вокзал. 

7:00 виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 

ДЕНЬ 1-й 

По дорозі факультативно пропонуємо за бажанням:   
 Оглядову екскурсію у Кракові 15€/10€. 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 (5€), для решти туристів – вільний час у 
торговому центрі на околиці Кракова. 
Нічний переїзд. 

ДЕНЬ 2-й 

Переїзд 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 з унікальною люстрою всередині, різнокольорові 
будинки празької знаті, крамарів, ремісників, у яких сьогодні 
розташувалися готелі, ресторани чи затишні невеличкі кав'ярні... 
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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. 
Факультативні екскурсії за бажанням: 

 Прогулянка на кораблику по Влтаві 35€ /30€. 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. 

 Легенди Праги 12€ /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.  
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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 
чеськими кнедликами допоможе тобі пізнати весь 
гастрономічний смак Праги.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 

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

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. 
Переїзд у Відень. 
Оглядова екскурсія у Відні (включена у вартість). 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 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 насолодитися містом самостійно. 
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Факультативні екскурсії 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 любителів 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. 
 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. 
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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. 

Переїзд в готель. Ночівля. 

 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Переїзд у 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. 
Збір групи. Повернення у Львів. 
По дорозі факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Дегустація егерських вин з гуляшем 20€. Запрошуємо на 
дегустацію еґерських вин з гуляшем, адже неможливо уявити 
Угорщину без вина, так як і без купалень. 
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Теплі води Угорщини гріють наше тіло, а вино - душу. Один з 
найвідоміших і найбільш відвідуваних регіонів - Еґер, де 
унікальний мікроклімат і 300 сонячних днів на рік дають змогу 
вже більше шести століть виготовляти чудове вино. 
Мальовниче село з відомою назвою Долина Красунь згадане не 
в одній легенді, саме тут розташовано близько 200 винних 
погребів із неоціненними скарбами. Скуштуй відомі тутешні 
вина «Бича кров», «Еґерська дівчина», «Сніжний виноград» і 
отримай гастрономічну насолоду від неперевершеного 

угорського гуляшу.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Прибуття у Львів орієнтовно о 23:59. 

 


