
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ЗА ГОРИЗОНТОМ АЛЬП:  
ЦЮРИХ, ЛІОН, ЖЕНЕВА 

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.  
По дорозі факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Прогулянку на кораблику по Дунаю 28€, діти до 12 років - 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.  

 Душа і серце Будапешта 18€/13€. 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 
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. 

Поселення в готель.  
Ночівля. 
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ДЕНЬ 2-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд у 
Зальцбург. 

Оглядова екскурсія у Зальцбурзі (включено у вартість). 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. 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. 
Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Озерний край Зальцкаммергут 40€/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. Переїзд в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. 
Переїзду м. Цюрих.  
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Оглядова екскурсія у Цюриху (включено у вартість). 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. 
Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Оглядова екскурсія в Люцерні 18€/13€. Пропонуємо 
відвідати Люцерн – ворота в центральну Швейцарію, її 
архітектурну перлину, що мала всі шанси стати столицею 
Швейцарії. Люцерн увібрав в себе всі принади країни – і 
мальовниче звивисте озеро Люцерн (відоме також як 
Фірвальдштетське озеро) зі скелястими берегами, і високі 
засніжені гори, і будиночки в стилі "пряникового містечка", ніби 
з казок братів Грімм – це місто просто заворожує своїми 
живописними краєвидами. Сьогодні Люцерн – це справжній 
культурний скарб для будь-якого мандрівника, адже тут 
вдалося зберегти багатовікову архітектурну спадщину: ти 
побачиш один із найстаріших мостів Європи і символ Люцерна 
з 1333 року – міст каплиці Св. Петра Каппельбрюке 
(Kapellbrücke), фортифікаційні укріплення Музеггмауер 
(Museggmauer), храм єзуїтів та багато інших скарбів. 
Праву кажуть: побачив Люцерн – побачив Швейцарію! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
 Рейнський водоспад 30€, діти до 12р - 25€. Пропонуємо 

відвідати Рейнський водоспад — найбільший водоспад серед 
усіх у Європі! Лише 23 м висоти, але 150 м ширини кам'яного 
порогу і неймовірна потужність водної стихії перехоплюють дух 
від цього грандіозного видовища. "Будь обережний і тримай 
своє серце міцно в руках", - радив німецький поет 
мандрівникам. Пінні бурхливі потоки нагадують сивобородого 
старця, який показує велич та міць неприборканої природи, яка 
демонструє тобі всю свою могутність. З оглядових майданчиків, 
які облаштовані навколо водоспаду, на вершині пагорба 
середньовічного замку Лауфеннайбільш, а найбільш  ефектний 
з них – посеред водоспаду на вершині скелі, ти зможеш 
насолодитися незвичайною панорамою природної стихії і 
послухати легенди, історію та геологічне минуле цього дива 
природи.  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 3 год. 
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В Люцерні факультативно пропонуємо за бажанням: 
 Найбагатше місто Швейцарії - Цуг 23€, діти до 12р. - 18€. 

Маленькі розміри міста (всього 21,6 кв.км.) не заважають Цугу 
вже протягом кількох років залишатися найбагатшим 
населеним пунктом у Швейцарії. Проживає тут близько 30 тис. 
людей. За рівнем доходів невелике містечко випереджає 
дорогу Женеву та Цюрих. Однак розкіш Цуга не впадає у вічі, 
вона стримана. Швейцарцям притаманна поміркованість, 
місцеві жителі не звикли розкидатися грошима. Прогулянку 
містом краще почати з променаду по набережній озера, 
милуючись спокійною прозорою водою та видом на гірський 
ландшафт. У хорошу погоду з узбережжя виразно видно 
вершини Бернських Альп, гори Пілатус та Рігі. Вид на озеро 
традиційно доповнюють білі лебеді та яхти. 

 Прогулянка на кораблику по Фірвальдштетського озеру 30€, 
діти до 12р. - 25€. Красоти Швейцарії просто захоплюють дух. 
Якщо ви хочете сповна насолодитися мальовничими 
пейзажами, то вам неодмінно варто відвідати 
Фірвальдштетське або Люцернське озеро, його також 
називають «озером чотирьох лісових кантонів». Озеро оточене 
горами й тому мальовниче. Біля берегів озера розташовуються 
відомі гори Пілатус і Рігі. Озеро складається з чотирьох 
басейнів, з'єднаних вузькими протоками. Котловина озера була 
створена древніми льодовиками, які спускалися з гір. П лоща 
дзеркала озера складає близько 114 км², глибина до 214 м. 

Збір групи переїзд в готель. Ночівля. 

 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Переїзд у м. Берн.  
Екскурсія в Берні (включено у вартість). Берн – місто, яке в Швейцарії 
викликає безліч суперечок щодо того, є він столицею країни чи ні. 
Словесні бої не вщухають уже давно, незважаючи на те, що саме тут 
розташовані федеральний парламент, уряд і центральний банк. 
Однак є один пункт, з яким одноголосно погодяться всі: Берн – це 
найкрасивіше місто Швейцарії, адже саме тут середньовіччя тісно 
переплітається із сучасною історією, створюючи неповторний образ 
міста. Відповідно до каталогу ЮНЕСКО, Берн є одним з найбільших 
комплексів всесвітньої культурної спадщини людства. Як і наш 
Кам'янець-Подільський, старе місто Берн збудоване на півострові з 
високими берегами, який петлею омиває з трьох боків річка Ааре. 
Міський театр, страхітливий фонтан Людожера, фонтани Юстиції, 
Самсона та Ведмедя, вежа з астрономічними годинниками 
Цитглоггетурм (Zytgloggeturm), ратуша і струнка дзвіниця храму св. 
Петра і Павла, симпатичні будиночки з галереями – так виглядає 
туристичний калейдоскоп чудового Берна. 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5  год. 
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Факультативно пропонуємо за бажанням:  
 Екскурсія в Інтерлакен 33€, діти до 12р. - 28€. Пропонуємо 

факультативно прогулянку по місту між двома озерами -

Інтерлакен  - туристичну столицю Бернського нагір'я, яка вже 
300 років не втрачає своєї популярності завдяки мальовничим 
пейзажам озер Тун і Брієнц. Знаменитій засніженій вершині 
Юнгфрау, м'якому кліматові без туманів, вітрів і різких змін 
погоди, запашним хвойним лісам. Містечко Інтерлакен - 

це дивовижна швейцарська архітектура старого міста 
Унтерзеен, замку та абатства, дерев’яних шлюзів на річці Ааре, 
яскравих готелів і вілл заможних містян. Насолодися 
швейцарською перлиною і обов'язково збережи побачене на 
фотографіях!  

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

 

ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Переїзд у м. Ліон.  

Оглядова екскурсія в Ліоні  (включено у вартість). Відвідай Ліон – 

місто, де народився батько Маленького принца Сент-Екзюпері та 
з'явилося на світ кіно, адже саме тут брати Люм'єр впер ше зняли свій 
фільм, а ще Ліон – фестивальна столиця Європи зі Святом світла, 
кінематографічним, музичним та театральним фестивалями. 
Історичний вплив різних країн та релігій, часи розквіту і занепаду, 
любов жителів і захоплення гостей надають Ліонові незрівнянного 
шарму: розташоване вздовж набережних річки Рони красиве Старе 
місто, півострів Прескіль у злитті Рони і Сони – 2000-річне серце Ліона, 
величний собор Сен-Жан із найстарішим у Франції астрономічним 
годинником, таємниці гори Фурв'єр, неймовірна колекція із 200 
муралів, ідеальна нічна ілюмінація, безліч магазинів модного одягу, 
смачна домашня кухня і чудові французькі вина щороку, немов 
магнітом, притягують до Ліона мільйони туристів.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Казкове Ансі 33/28€. Перетворися у казкового персонажа чи 
історичного героя в найкрасивішому місті Франції - Ансі. 
Старовинні фахверкові будиночки з аркадами над мереживом 
каналів річки Тіу, щедро прикрашені різнокольоровими квітами 
і довгими зеленими ліанами, Острівний палац - таємничий 
замок-в'язниця чи замок-корабель із дивовижними історіями 
від ХІІ століття, родинний маєток графів Женевських, що височіє 
над містом, середньовічні храми, ворота і вежі - саме тут панує 
захоплива романтика, непідвладна часові та технологіям. 
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Тут ти зробиш чудові фото одного з найчистіших у світі озера 
Ансі зі струнким фонтаном та найкрасивішими панорамами 
Альп на горизонті, надихаєшся аромату квітів і кави, поцілуєшся 
на мостику закоханих, скуштуєш найсмачніше морозиво і 
піднімеш келих савойського вина за щасливе продовження 
своєї казки!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи. Поселення в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 6-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Переїзд у м. Женева.  
Оглядова екскурсія у Женеві (включено у вартість). Тебе чекає 
красуня Женева – колись місто-республіка, а сьогодні - вільнодумне 
"місто світу", де майже половина мешканців – іноземці, що працюють 
у штаб-квартирах всесвітніх організацій, "місто часу" – саме тут 
виготовляють всесвітньо відомі бренди годинників Rolex, Patek 
Philippe, Swatch, Omega SA, "кулінарна столиця Швейцарії", а ще 
Женева – батьківщина Інтернету, науковий, банківський, аукціонний, 
виставковий та бізнесовий центр Європи і світу. Женевське озеро 
Леман, живописна річка Рона, 136-метровий фонтан Же-До і вид на 
найвищу вершину Європи – Монблан, кафедральний собор Св.Петра 
із ХІІ ст., найдавніша площа, що пам'ятає ще римські часи, – Бурґ-де-

Фур, друга штаб-квартира ООН – Палац націй, торгові вулички із 
відзначеними зірками Michelin затишними кафе та ресторанами – 

Женева подарує тобі незабутні миті й найкращі емоції.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год.  
Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Найкрасивіше містечко світу - Лозанна 33/28€. Запрошуємо 
тебе у найкрасивіше мале місто світу – елегантну Лозанну, де 
легко жити, працювати і відпочивати. Це всесвітня Олімпійська 
столиця зі штаб-квартирами Міжнародного олімпійського 
комітету і спортивного арбітражного суду – тут на кожному 
кроці різнобарвні спортивні майданчики і безліч скульптур 
спортсменів. Лозанна – це оточена короною скелястих Альп 
двотисячолітня перлина Женевського озера з романтичною 
набережною Уші, готичним кафедральним собором Нотр-Дам, 
витонченими бароковими палацами, старовинною ратушею, 
фонтаном Юстиції, вузенькими звивистими вуличками… Відчуй 
контраст вишуканої архітектури бароко та сучасного модерну, 
влови шалений темп новітніх технологій і дизайнерський підхід 
у щоденному житті чарівної Лозанни!   
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи.  
Переїзд в готель. Ночівля. 
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ДЕНЬ 7-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Переїзд у м. Венеція. 
В'їзд на кораблику у Венецію 25€/ос; діти до 12р. - 20€ 

Оглядова екскурсія у Венеції (включена у вартість). Запрошуємо на 
екскурсію у Венеції, адже тут хоча б один раз у житті повинен 
побувати кожен. Важко описати словами місто-пам'ятник людської 
волі до життя і боротьби з силами природи, побудоване на 118 
островах, з'єднане 400 мостами, місто, де неможливо знайти жодного 
автомобіля, яке живе своїм життям та з радістю ділиться своїми 
таємницями із захопленими гостями. Канали замість вулиць у старому 
місті, старовинні палаццо біля Гранд-каналу, які оповиті дивовижною 
історією, гондоли та гондольєри, чий неймовірний спів італійських 
пісень відлунням огортає місто — все це зовсім не міф, а здійсненна 
мрія, що вже чекає на тебе! До того ж, через 50 років місто ймовірно 
повністю поглине водна стихія, тож допоки Венеція, її неймовірний 
палац Дожів, білосніжна площа Сан Марко не стали другою 
Атлантидою, вартує встигнути побачити красу людських творінь!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 
Факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Прогулянку на гондолі 28€. Пропонуємо тобі прогулянку на 
гондолі – це пригода, яка запам'ятається на все життя, відчуття, 
які не сплутаєш із жодними іншими, атмосфера відчайдушної 
романтики у барвистих вузеньких венеційських каналах, чарівні 
гондольєри з унікальним вокальним стилем бельканто та 
незрівнянні італійські мелодії... Все навколо здається в цей 
момент фільмом, витвором мистецтва, а відблиски розкішних 
будівель у спокійній венеційській лагуні наповнять тебе 
азартом тих сміливців, які кинули виклик стихіям природи і 
створили місто-казку на воді. Кажуть, що безкінечно можна 
дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як 
плавають гондоли по каналах у Венеції, а ще краще таки 
поплавати!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 30 хв. 

 Прогулянку на катері Гранд-каналом 25€, діти до 12 років - 

20€. Тебе чекає прогулянка Гранд-каналом, який ділить місто 
на дві частини буквою S і є центром, навколо якого 
зосереджене все життя у Венеції, її головною артерією і 
основним проспектом. Береги "найкрасивішої вулиці світу" 
прикрашають кольорові палаццо, старовинні будівлі та собори, 
фасади яких звернені саме на головну вулицю Венеції і 
утворюють унікальної краси природний та архітектурний 
ансамбль. Не дивно, що саме у Венеції народилися знаменитий 
коханець Джакомо Казанова, мандрівник Марко Поло і 
композитор Антоніо Вівальді. Кожен власник будиночка, що 
стояв на березі каналу, свого часу намагався зробити свій палац 
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найгарнішим та найяскравішим, змагаючись зі своїми сусідами, 
тож тепер, пропливаючи повз них, ти зможеш оцінити, кому ж 
дісталася архітектурна першість Венеції. Обери найкращий!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 30 хв. 
 Трансфер на острови Мурано і Бурано 25 €, діти до 12 років - 

20€. Запрошуємо відвідати батьківщину всесвітньо відомого 
венеційського скла - острів Мурано, на який ще в ХІІІ столітті 
переселили склодувів задля безпеки Венеції та збереження 
унікальних технік виготовлення чудових виробів зі скла. Ти 
відвідаєш майстерню і на власні очі побачиш народження в печі 
вази, фігурки, елементів люстри чи жіночої прикраси, а після 
цього майстер-класу зможеш придбати оригінальні вироби 
саме з острова Мурано, адже сьогодні муранське скло - елітний 
подарунок у всьому світі. На острів Бурано їдуть заради 
фантастичного мережива, яке сотнями років тут виготовляють 
жінки, поки їхні чоловіки рибалять в морі. На чотирьох 
острівцях, з'єднаних численними мостами, зберігся дух 
середньовіччя: низькі будиночки всіх кольорів веселки, які 
служили маяком у тумані для кожного рибалки, човники, 
пришвартовані уздовж водних каналів, вузькі вулички, що 
утворюють доглянуті веселі дворики, кафе з найсмачнішими 
стравами з риби...  Сьогодні острів Бурано - найпопулярніша 
локація для твоїх найкращих інстаграмних фото з Венеції. 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 4 год. 

Збір групи. Нічний переїзд у Львів. 

ДЕНЬ 8-й 

Повернення до Львова орієнтовно о 22:00. 
 


