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Нью -Йорк

Вашингтон

старовинна 
прага

Чеський Крумлов 

Замок Глубока 
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прямий авіапереліт Київ – Прага, Прага - Київ (економ клас); 
готель 4-5* на весь термін перебування в подорожі. Сніданки включені; 
транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки (включаючи трансфер з/до 
аеропорту); 
супровід координатором протягом усієї подорожі: від Борисполя - до Борисполя; 
екскурсійна складова, включаючи супровід екскурсоводом 2 дні; 
вхідні квитки до усіх місць, включених в програму; 
медична страховка від компанії ТАС. 

Вартість включає:

У ВАРТІСТЬ НЕ входить: обіди, вечері, чайові та особисті витрати. 

ВАЖЛИВО – для участі у даному турі необхідний біометричний паспорт 

або діюча шенгенська віза. 



день 1

ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
5:05 - Вилітаємо з Борисполя. 
7:15 - Прилітаємо в Прагу.  
Поселяємося в готелі та відпочиваємо після перельоту. 
На нас чекає екскурсія у Празький Град: резиденцію президента Чехії, яка 
вважається найбільшою в світі. У Празькому граді обов’язково відвідаємо 
Королівський сад, Оранжерею, а також Літній палац королеви Анни. 
Вечеряємо у Монастирському Пивоварі (Страгівський монастир). 

Переїзд до міста Глубока-над-Влатвой (2 год.) 
Прямуємо до Замку Глубока, який є одним із найромантичніших замків 
Чехії. Він вразить Вас своєю красою, розкішшю і витонченістю, а кожен зал 
повідає Вам таємниці знаменитого роду Австро-Угорської імперії – 
Шварценбергів. Навколо замку знаходиться неймовірної краси англійський 
парк з рідкісними видами дерев та рослин.

день 2



Переїзд до міста Чеський Крумлов. Це загублене у часі середньовічне місто, 
де з кожною вулицею і з кожним будинком пов'язана таємнича легенда. 
Відвідуємо Крумловський замок. Легенди свідчать, що замок повний 
привидів. Одне з них носить ім’я Біла панна. За життя це була дівчина, яку 
насильно видали заміж за одного з нащадків роду Ліхтенштейнів. Заміжжя 
принесло дівчині тільки біль і страждання. Існує повір’я: якщо на привиді 
рукавички чорного кольору – чекай біди, а якщо білого – щастя і 
процвітання. 
Повертаємось в Прагу.  

Занурюємося у тисячолітню історію міста, овіяного безліччю легенд та
відвідуємо найкрасивіші площі і старовинні празькі костели: 

Староміська площа, в центрі якої височіє міська Ратуша. Саме празька
Ратуша відома тим, що у 1410 році на цій будівлі був встановлений
астрономічний годинник — Празькі куранти. Звідси ми обов'язково
побачимо гострі шпилі готичного Тинського Храму. 
Карлова площа, на південній стороні якої розташувалася будівля під
назвою "Дім Фауста". Будинок відомий завдяки легенді, згідно з якою
тут жив німецький вчений і чорнокнижник Йоганн Фауст. А неподалік
розташувалась не менш загадкова місцина "Танцюючий дім", що здивує
своєю незвичною формою. 
Прогулявшись набережною Влтави, ми обов'язково потрапимо до
знаменитого Карлового мосту, що відведе нас зі Старого Міста до
Градчанської площі. На шляху до неї ми завітаємо до Кафедрального
собору св. Віта та собору св. Миколая.

22:40 – Вилітаємо у Київ.

день 3



01:40 - Прилітаємо в Київ. день 4
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