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Тур на фестиваль крафтового пива в Бельгії! 
Вікенд в Брюсселі 

 

Маршрут туру: 
Львів – Вроцлав – Брюссель (2 ночі) – Гент, Брюгге, Остенде, Антверпен – Краків  –  Львів 

Дати туру Наявність місць Ціна для 1 особи Базовий готель 

05.09.2019 – 09.09.2019 >20 вільних місць 260€ Ramada Brussels Woluwe 4* 
 

«Родзинки» туру: 
Щороку у першу п’ятницю осені розпочинається Бельгійський пивний фестиваль! Більше 

30 пивоварень пропонують  400 сортів хмільного напою! Барвистий парад пивоварів, весела 
безтурботна атмосфера, виступи джазових колективів, духових оркестрів та розваги для дітей – все це 
тут, у столичному Брюсселі! 

Наш тур доповнить знайомство з найвідомішими містами Бельгії. До красивої архітектури 
добавимо суміш ароматів: ванільного і солодкого – від бельгійського шоколаду і свіжоспечених 
вафель; гарячого і проникливого – від ранкової кави, прикрасимо це все фламандським мереживом 
і... Voila! Ось вона атмосфера з казки Андерсена!  

Програма туру: 

День 
1 

05.09 четвер 
Львів. Збір групи на залізничному вокзалі. 
07:00 – виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд по території Польщі. 
18:30 – Прибуття у Вроцлав, четверте по величині місто в Польщі. Мальовниче місто 
розкинулось не тільки на обох береках річки Одри, але і на 12 острівцях, розташованих на 
злитті рукавів, — їх пов’язує близько сотні мостів і мостиків. «Місто, що гойдається на хвилях» 
- так часто називають Вроцлав, а ще багатьма іншими епітетами про які ми дізнаємось під час 
оглядової екскурсії вечірнім містом. 
22:00 – Нічний переїзд в Брюссель. 

День 
2 

06.09 п’ятниця 
13:00 – Прибуття в Брюссель. Поселення в готель Ramada Brussels Woluwe 4*  
Вільний час в Брюсселі.  
У серці Брюсселя пополудні, на центральній площі Гранд-Плас розпочинає свою роботу 
Бельгійський пивний фестиваль! Вже здалеку чути галасливий наметовий табір пивоварів, які 
прибули з усіх куточків Бельгії! Більше 30 пивоварень пропонують 400 сортів хмільного напою. 
Приєднуємось і насолоджуємось! 
Ближче познайомитись з столицею Бельгії ми зможемо під час екскурсії «Брюссель: історія 
успіху». Як вдалося Брюсселю, колись маленькому поселенню в болотистій долині річки 
Зенне, вирости до столиці історичних Нідерландів, потім Бельгійської держави і, нарешті, 
Європи? Історію успіху міста розкаже нам наш екскурсовод. 
Повернення в готель. Ночівля в готелі. 

День 
3 

07.09 субота 
Сніданок. Вільний час в Брюсселі. 
Головна подія другого дня Бельгійського фестивалю – барвистий парад пивоварів, які 
дефілюють перед гостями (та й один перед одним) на святково прикрашених автентичних 
видах транспорту: візочках, пивних бочках та інших фургончиках. Фестиваль відрізняється від 
багатьох своїх побратимів вельми дбайливим ставленням до гаманця любителів пінного 
напою: безпосередньо за пиво прийнято розплачуватися не грішми, а ... спеціальними 
пивними пробками. Продаються вони   теж тут. 
У вільний час пропонуємо екскурсію «Скарби Фландрії: Гент, Брюгге, Остенде» (50€). 
Ох, ці одвічні суперники Гент і Брюгге! Хто красивіший, хто могутніший, хто заможніший? Ми 
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будемо мати можливість порівняти середньовічну атмосферу обох міст з їх милими 
будиночками, які потопають у зелені, квітах і прикрашають водні артерії. Добавимо сюди 
суміш ароматів: ванільного і солодкого – від бельгійського шоколаду і свіжоспечених вафель; 
гарячого і проникливого – від ранкової кави, прикрасимо це все фламандським мереживом і... 
Voila! Ось вона атмосфера з казки Андерсена. А на завершення екскурсії нас чекає місто 
Остенде, розташоване на узбережжі Північного моря, пляжі якого порівнюють з  пляжами 
самого Ріо-де-Жанейро! Повернення в Брюссель. Ночівля в готелі. 

День 
4 

08.09 неділя 
Сніданок. Виселення з готелю. Вільний час в Брюсселі. 
На Бельгійському пивному фестивалі можна спробувати безліч сортів пива. Перш за все – це 
табірне пиво, для приготування якого не використовують  дріжджі. Головна гордість 
брюссельців - пиво ламбік, яке варять тільки в долині річки Зенна з особливим мікрокліматом. 
Варто спробувати пиво з додаванням фруктів: вишневе пиво Kriek, малинове Frambois, Blaugies 
зі смаком інжиру, м'ятна Huyghe, мигдальне Moortgat.  
Для бажаючих рекомендуємо екскурсію в Антверпен (35€), місто яке сміливо може 
конкурувати з Берліном в авангардному мистецтві, перевершити Лондон в неординарній моді, 
змагатися з Прагою за середньовічний шарм, помірятися з Амстердамом у свободі моралі і 
навіть кинути виклик Парижу у виборі модних вуличних кафе. А от в продажу діамантів 
Антверпен нема рівних – це світова столиця діамантів! Повернення в Брюссель. 
15:00 – Виїзд з Брюсселю. Переїзд по території Бельгії і Німеччини. Нічний переїзд. 

День 
5 

09.09 понеділок 
Переїзд по території Польщі. Зупинка в Кракові у Galereia Krakowska. Час для шопінгу. 
Прибуття у Львів орієнтовно о 21:00. 

 

Наш базовий готель: 
Ramada Brussels Woluwe 4*, який розташований в 15 хвилинах їзди як від центру міста. До послуг 
гостей звукоізольовані номери, які обладнані кондиціонером, телевізором із супутниковими 
каналами, робочим столом і сейфом. Штаб-квартира НАТО розташована в 10 хвилинах їзди від 
готелю. Станція метро Diamant знаходиться менш ніж в 20 хвилинах ходьби. Навпроти готелю 
зупинка автобусу №79, який відправляється кожні 15 хвилин і слідує до будівлі Європейського 
парламенту. 
Сайт готелю: https://www.booking.com/hotel/be/ramada-brussels.ru.html  

 
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 в Брюсселі є вказаний в програмі туру, тому Ви можете підготуватись до подорожі 
заздалегідь і  спланувати свій вільний час. 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом 
- проживання в готелі 4* зі сніданками  
- курортний збір  
- супровід керівника групи 
- 2 екскурсії: по Вроцлаву і Брюсселю 
- страхування 

Додатково оплачуються: 
- обіди і вечері 
- проїзд в громадському транспорті у вільний час 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення +65€ (за бажанням) 
- особисті витрати 
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