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Тур на V етап Кубка світу з біатлону  
в Німеччині (Рупольдінг) 

 

Маршрут туру: 
Львів – Будапешт – Берхтесгаден – Рупольдинг – Зальцбург  – Бад-Райхенхалль –  Кьонігзее  Львів 

Дати туру Наявність місць Ціна для 1 особи 
Замовити тур 15.01.2019 – 21.01.2019 > 20 вільних місць 330€ 

 

«Родзинки» туру: 
П’ятий етап Кубка світу з біатлону пройде на півдні Німеччини, в містечку 

Рупольдінг, який меккою світового біатлону.  Ми відчуємо справжню атмосферу азарту і 
змагань, потужну хвилю енергії і емоцій від цього захоплюючого і динамічного виду спорту. 
Очікування старту… Затамування подиху під час стрільби… Останні хвилини перед фінішем… 
Відчувати ці емоції не перед екраном телевізора, а «вживу» - це куди яскравіше!  

В цьому турі ми будемо проживати в Берхтесгаден – містечку яке розташувалось в 
запаморочливо красивих панорамах Баварських Альп, а також зможемо побачити чарівний 
Зальцбург, смарагдове озеро Кьонігзее, піднімемось на швидкісному ліфті на Орлине гніздо і 
відпочинемо в термальних купальнях Рупертус Терме. 

 
Програма туру: 

День 
1 

Львів. 06:30 збір групи на залізничному вокзалі. 
07:00 – виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд по території Угорщини. 
17:00 – Оглядова екскурсія «Багатогранний Будапешт». Він суворий і могутній, як 
кочівний воїн; обожнює розкіш і задоволення, як східні монархи; монументальний та 
витончений, адже був частиною Австро-Угорської імперії,  елегантний та стильний, бо 
слідкує за модними трендами. А ще він казковий: кожного вечора Будапешт запалює 
тисячі вогнів… і щоразу – це магія! 
21:30 – Рекомендуємо екскурсію «Магія вечірнього Будапешту» (20€) – прогулянка 
на кораблику під тихий шепіт хвиль Дунаю і вальси Штрауса. 
Нічний переїзд в Австрію. 

День 
2 

Переїзд по території Австрії та Німеччини. 
11:00 – Прибуття в Баварію, в найбільшу землю Федеративної Республіки Німеччина. 
Баварців вважають найбільш гордими серед німців, оскільки вони ревно шанують свої 
корені і традиції. Поселення  в Alpenresidenz Buchenhöhe 3* 
Трансфер на змагання. 
15:30 – Чоловіки 10 км Спрінт 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі.  

День 
3 

Сніданок.  
У вільний час пропонуємо екскурсію «На вершині, де творилась історія» (30€) з 
відвіданням знаменитого «Орлиного гнізда». Запаморочливі альпійські панорами від 
австрійського Зальцбурга до німецького Кенігзен, унікальний гірський серпантин, ліфт 
в скелі, який долає 124 метри за 41 секунду – все це "Орлине гніздо" Національного 
парку Берхтесгаден. Трансфер на змагання. 
15:30 – Жінки 7,5 км Спрінт 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 
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День 
4 

Сніданок. У вільний час пропонуємо екскурсію в чарівний Зальцбург (40€) - місто, де 
народився великий Моцарт, де звуки класичної музики витають в повітрі поміж 
вузеньких вуличок, де численні визначні місця розкажуть захоплюючі історію про 
Зальцбург і його заможних, титулованих мешканців. 
Трансфер на змагання. 
15:30 – Чоловіки 4*7,5 км Естафета 
Трансфер в готель.   
У вільний час пропонуємо поїздку в Бад-Райхенхалль, з відвіданням термального 
комплексу RupertusTherme (35€). Що може бути приємніше, ніж відпочити у гарячих 
альпійських термах, особливо в тих, які розташовані під відкритим небом в оточенні 
величних гір!  
Ночівля в готелі. 

День 
5 

Сніданок. Рекомендуємо поїздку на «Баварский фьорд Кьонігзее» (35€) – Королівське 
озеро, яке безумовно, одне з найкрасивіших місць Баварії і всієї Німеччини! 
Смаоагдове озеро, що утворилося на місці стародавніх льодовиків, посідає третє місце 
серед найглибших німецьких водойм. 
Трансфер на змагання. 
15:30 – Жінки 4*6 км Естафета 
Трансфер в готель.   Ночівля в готелі. 

День 
6 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Трансфер на змагання.  
13:15 – Чоловіки 15 км Масовий старт 
15:40 – Жінки 12,5 км Масовий старт 
Виїзд з курорту. Повернення в Україну. Нічний переїзд. 

День 
7 

Прибуття у Львів орієнтовно о 16:00. 
До нових зустрічей! 

 

Наш базовий готель – Alpenresidenz Buchenhöhe 3* 
Готель розташований в місті Берхтесгаден поруч з національним парком «Орлине 

гніздо», в 60 км від Рупольдингу. У всіх номерах готелю Alpenresidenz Buchenhöhe є шафа, 
ванна кімната, телевізор з плоским екраном і фен. Щоранку сервірується сніданок 
"шведський стіл". 

Сайт готелю:  https://www.alpenresidenz-berchtesgaden.com/  
 
Важливо: 

 Номер місця в автобусі вказується відразу при бронюванні туру 

 Проживання в готелі відбувається в 2- або 3- місних номерах. Якщо Ви подорожуєте 
самі, то доплата за одномісне розміщення є не обов’язковою. Ми знайдемо Вам 
компанію) Якщо ж Ви бажаєте замовити одномісний номер – це також є можливим, 
за доплату. 

 Готель на курорті є вказаний в програмі туру, тому Ви можете підготуватись до 
подорожі заздалегідь і  спланувати свій вільний час 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом 
- трансфер від готелю до місця змагань 
- проживання в готелі 3* зі сніданками  
- курортний збір  
- супровід керівника групи 
- страхування 

Додатково оплачуються: 
- обіди і вечері 
- квитки на змагання 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення +60€ (за бажанням) 
- особисті витрати 
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