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Нью -Йорк

Вашингтон Філадельфія

На вас 
чекають 

лазурне узбережжя 
франції

казино 
монте карло

Зіркові 
канни

старовинна 
прага
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авіа переліт Україна – Франція - Чехія - Україна (економ клас); 
готелі 4-5* на весь термін перебування в подорожі (проживання по двоє в
номері). У всіх готелях включені сніданки; 
транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки (включаючи трансфер з/до
аеропорту) на комфортабельному автобусі; 
супровід і послуги організатора-координатора протягом усієї подорожі; 
медична страховка від компанії ТАС. 

Вартість включає:

У ВАРТІСТЬ НЕ входить: обіди і вечері та вхідні квитки у місця екскурсій та 
розваг. 

ВАЖЛИВО – для участі у даному турі необхідний біометричний паспорт або 
діюча шенгенська віза. 



день 1

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
Зутрічаємося в аеропорту та вилітаємо з Борисполя.
Прилітаємо до столиці Французької Рів'єри. 
Розпочинаємо знайомство з містом Ніцца з невеличкої екскурсії.
Потрапляємо на оглядовий майданчик, аби насолодитися видами на 
Лазурне узбережжя. Відвідуємо вілли відомих людей.
Вечеряємо в ресторані. 

Зустрічаємо ранок на одному із найвишуканіших курортів Європи і 
прямуємо на пляж.
Пляжний відпочинок.
Переїжджаємо до Монако, де прогуяємося його вуличками і потрапимо у 
казино Монте-Карло. 

день 2



Переїжджаємо до міста Канни.
Розпочинаємо знайомство з містом з невеличкої екскурсії. 
Потрапляємо на Алею зірок.
Прямуємо до набережної Круазет. 

Відправляємося до аеропорту та вилітаємо в Прагу. 
Прибуваємо до старовинної чешської столиці та розпочинаємо 
знайомство з містом.
Попряуємо до відомого Карлового мосту, відвідаємо фортецю Празький 
град, побуваємо на Вацлавській площі. 

день 3

день 4



Продовжуємо екскурсію містом:
незвичайний Танцюючий дім,
готичний замок Карлштейн, 
Староміська Площа, де варто спробувати справжнє чеське пиво!

Приліт в Київ. 

Відбуваємо до аеропорту та відлітаємо в Київ. 

день 5

день 6
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Наші контакти:
Наш сайт: 
https://travelite.com.ua/ 
Офіс: м. Київ, м. Житомирська, вулиця Серпова, 11 
Телефон: +38 097 996 50 47; +38 044 228 50 52
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