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Тур на III етап Кубка світу з біатлону  
в Франції (Ансі) 

 

Маршрут туру: 
Львів – Мішкольц-Тапольце – Венеція – Ансі Ле-Гран-Борнан – Женева – Ансі – Івуар –  Тонон-ле-Бен 

– Шамоні  –Відень – Львів 

Дати туру Наявність місць Ціна для 1 особи 
Замовити тур 

17.12.2019 – 24.12.2019 > 25 вільних місць 400€ 

«Родзинки» туру: 
Третій етап Кубка світу з біатлону пройде на півдні Франції, в містечку Ансі.  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!  

Програма туру: 

День 
1 

Львів. 06:00 збір групи на залізничному вокзалі. 
06:30 – виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд територією Угорщини. 
При швидкому проходженні кордону - час поплавати в термальних купальнях Мішкольц-
Тапольце (8€), які розташовані у справжній карстовій печері. Водний масаж, джакузі і кілька 
басейнів з різною температурою води допоможуть відпочити і  покращити своє здоров'я.  
Нічний переїзд в Італію. 

День 
2 

Переїзд територією Італії. Прибуття в морський порт Пунта Саббіоні, трансфер у Венецію 
(квиток на катер-25€). 09:00 – Оглядова екскурсія «Венеція – місто  краси і романтики». Як 
вдається місту триматись на воді, яка глибина венеціанських каналів, як взагалі можна було 
побудувати ці величні палаци?  – відповіді на ці питання знає наш екскурсовод. Тим не менше, 
Венеція приховує в собі ще багато таємниць, розгадувати які будуть уже наступні покоління… 
Вільний час у Венеції, протягом якого можна відвідати Палац дожів, дзвіницю собору Сан-
Марко, здійснити прогулянку на гондолі (25€) чи водний круїз по Гранд-каналу (35€). 
17:00 – Виїзд з Венеції. Переїзд і поселення в готель на території Італії (район Туріну). 

День 
3 

Сніданок. Виселення з готелю.  
Переїзд в регіон Франції Рона-Альпи, який вражає своєю красою. Він об'єднує кілька 
абсолютно різних географічних областей: від альпійських гір до пагорбів, долин виноробного 
Божоле і до лавандових полів Провансу. Трансфер на змагання 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Ансі Ле-Гран-Борнан 
Трансфер в готель.  У вільний час пропонуємо екскурсію в «Женеву – політичну столицю світу» 
(45€). Ділове і строге місто, де щодня приймаються сотні важливих рішень світового масштабу, 
водночас вражає своєю красою, адже розташоване на березі красивого Женевського озера, 
оточене Альпійськими горами і чарівними краєвидами. Комфортне, сучасне місто з ідеальним 
поєднанням краси і розуму. Поселення і ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок. У вільний час пропонуємо екскурсію в «Французьку Венецію - місто Ансі» (30€).  
Біля підніжжя Альп вкритих сніговими шапками, на кордоні Швейцарії та Франції 
розташувалось Ансі (Аннесі), яке є центром департаменту Верхня Савойя. Через стару частину 
міста численними каналами протікає одна з найкоротших річок Європи — Тью. Річка огинає 
квартали старого міста й утворює острівці, з’єднані арочними мостами. За ці мальовничі 
канали й маленькі мости Ансі (Аннесі) називають альпійською Венецією.  
Трансфер на змагання 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Ансі Ле-Гран-Борнан 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 
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День 
5 

Сніданок.  
Рекомендуємо екскурсію у милий Івуар (35€), розташоване на півночі департаменту Верхня 
Савойя на березі Женевського озера. Містечко сповнене істино французького шарму і 
настільки колоритне, що входить в до списку найкрасивіших у Франції! Додатково можна 
відвідати Термальний спа-центр в Тонон-ле-Бен (25€), який пропонує релакс-зону з 
різноманітними розвагами: підводні сидіння, музична печера, лебедині шиї, з яких б’ють 
струмені води різної інтенсивності, а також сауна, лазня, і крижаний фонтан.  
Трансфер на змагання. 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Ансі Ле-Гран-Борнан 
Трансфер в готель.   Ночівля в готелі. 

День 
6 

Сніданок. Виселення з готелю.  
У вільний час пропонуємо поїздку в Шамоні (20€) – найбільший гірськолижний курорт Франції, 
розташований біля підніжжя льодовиків Монблану (4807м) протяжністю 16 км. Якщо до 
Франції вперше їдуть в Париж, то у французькі Альпи вперше їдуть в Шамоні. Саме тут 
проходила перша Зимова Олімпіада у 1924 році. У вільний час можна піднятись на одну з 
вершин (квиток оплачується додатково). 
Трансфер на змагання.  
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Ансі Ле-Гран-Борнан 
Виїзд з курорту. Нічний переїзд. 

День 
7 

Прибуття в Відень.  
Оглядова екскурсію «Шарм величної Відня». Відень запрошує на вальс в атмосферу 
помпезності, шику, блиску і величі. Тут є все, починаючи із залишків стін Великої римської 
Імперії, ошатних середньовічних вуличок і храмів, вишуканих паркових ансамблів до 
фешенебельних магазинів і кав'ярнею. Відень вражає і надихає.... 
Поселення в готель. Вільний час (пересування по місту у вільний час на громадському 
транспорті). Ночівля в готелі. 

День 
8 

Сніданок. Виселення з готелю. Повернення в Україну. 
Прибуття у Львів орієнтовно о 23:00. 
До нових зустрічей! 

 

Наш базовий готель – The Originals du Faucigny Cluses Ouest 3* 
Готель розташований в мальовничій місцевості в комуні Сьонзіер, 30 км від 

гірськолижного курорту Морзін, можна насолоджуватись панорамою Французьких Альп. До послуг 
гостей цього 3-зіркового готелю номери з кондиціонером, окремою ванною кімнатою і 
безкоштовним Wi-Fi. Гості можуть скуштувати страви французької кухні в ресторані або випити 
коктейль в барі. Щоранку для гостей сервірується сніданок «шведський стіл».  

Сайт готелю:  http://www.hotel-faucigny.com/ 
Важливо: 

 Розклад і час проведення додаткових екскурсій буде скоригований, відповідно до розкладу 
змагань з біатлону  

 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 
- оглядова екскурсія у Відні 

Додатково оплачуються: 
- обіди і вечері 
- квитки на змагання 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення +120€ (за бажанням) 
- особисті витрати 
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