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Тур на I етап Кубка світу з біатлону  
в Швеції (Естерсунд) 

 

Маршрут туру: 
Львів – Люблін – Рига – Стокгольм – Естерсунд (3 ночі) – Стокгольм – Рига – Каунас – Львів 

Дати туру Наявність місць Ціна для 1 особи 
Замовити тур 

27.11.2019 – 04.12.2019 > 25 вільних місць 610€ 

«Родзинки» туру: 
Перший етап Кубка світу з біатлону пройде в Швеції, містечку Естерсунд. 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 Польщі. 
14:00 – Оглядова екскурсія «Люблін – місто, що перевищує очікування». Вчені не можуть 
встановити точної дати заснування міста, проте точно відомо, що Люблін відігрівав важливу 
ролі: служив форпостом проти нападів ворогів, тут підписували важливі договори, проходили 
традиційні ярмарки та фестивалі. З плином часом місто втратило свою політичну вагу, тому від 
нього не чекають чогось надзвичайно вражаючого. Але не варто поспішати з висновками, бо 
Люблін таки може Вас здивувати! Нічний переїзд в Ригу. 

День 
2 

Прибуття в Ригу (пересування по місту на громадському транспорті). 
08:00 – Оглядова екскурсія «Рига – серце Латвії». Заснована ще у 1201 року лицарями 
Лівонського ордену, вона вперше відчула присутність ноги людини ще в далекому неоліті. Для 
когось Рига – галаслива і розкута, для інших - спокійна і витримана, як і всі країни Балтії. 
Запрошуємо прогулятись вуличками Старого міста, випити кави зі свіжою випічкою, послухати 
орган в Домському соборі... Подивимось, якою Рига відкриється Вам! 
Вільний час в Ризі. 
17:30 – Відправлення в Стокгольм. Ніч на паромі. 

День 
3 

Сніданок на паромі (оплачується додатково).  
10:30 – Прибуття в «Стокгольм – столицю Швеції».  Стокгольм, як і Швеція в цілому, славиться 
унікальним дизайном, який знаходить відображення в архітектурі, інтер'єрі, моді. Будь-яка 
міська деталь, аж до урн і лавок, - зразок стилю і почуття смаку. Назва мегаполісу 
перекладається як «острів, укріплений палями» або «острів на стовпах». Це відповідає 
особливостям місцевості: Стокгольм займає 14 островів, які об'єднані мостами. Оглядова 
екскурсія містом. 
Переїзд, поселення і ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок. Переїзд в Естерсунд, який затишно розташувався в центрі Швеції на озері Стуршен. 
Місто має ще й другу офіційну назву - Зимовий місто. І це не випадково, адже тут розташовані 
найкращі в Швеції стадіони і траси для зимових видів спорту, регулярно проводяться етапи 
Кубка світу з біатлону та лижних гонок і практично завжди тут є хороший сніг! 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Естерсунді. 
15:10 – Одиночна змішана естафета. 
17:00 – Змішана естафета. 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
5 

Сніданок.  
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Естерсунді. 
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14:30 – Чоловіки. Спрінт. 
17:30 – Жінки. Спрінт. 
Трансфер в готель.   Ночівля в готелі. 

День 
6 

Сніданок. Раннє виселення з готелю.  
Переїзд в Стокгольм.  
17:00 – Відправлення в Ригу. Ніч на паромі. 

День 
7 

Сніданок на паромі (оплачується додатково).  
11:00 - Прибуття в Ригу. Переїзд в Каунас – друге по величині місто Литви.  
У нас буде досить часу, щоб побачити не лише красу міста, але й скуштувати найсмачніші 
страви Литовської кухні: литовські пончики цепеліни, живе пиво, чай з суницею і обліпихою, 
знаменитий грибний суп в хлібі і ще багато всього смачненького. 
~ 24:00 – Виїзд з міста. Нічний переїзд по території Литви і Польщі. 

День 
8 

Переїзд по території Польщі.  
Прибуття у Львів орієнтовно о 17:00. 
До нових зустрічей! 

 

 

Наш базовий готель - Jämtkrogen Hotell & Restaurang 3* 
Готель  Jämtkrogen розташований в місті Бреке, що у 75 км від Естерсунду. Готель 

пропонує комфортні номери з власною ванною кімнатою і безкоштовним Wi-Fi. У всіх 
номерах є гостинний куточок і телевізор з плоским екраном і кабельними каналами. До 
послуг гостей ресторан, бар та сауна. 

Сайт готелю:  http://jamtkrogen.se/en/ 
 
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 
- 2 паромні переправи (спальне місце в 4-х 
місній каюті економ – класу) 
- курортний збір  
- супровід керівника групи 
- страхування 
- 3 оглядові екскурсії: Люблін, Рига, Стокгольм 

Додатково оплачуються: 
- обіди і вечері 
- сніданок на паромі (12€) 
- каюта на паромі покращеної категорії  
- квитки на змагання 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщенняв готелі +130€ (за бажанням) 
- особисті витрати 
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