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Тур на VII етап Кубка світу з біатлону  
в Чехію (Нове-Место-на-Мораві) 

 

Маршрут туру: 
Львів – Краків – Брно (3 ночі) – Нове-Место-на-Мораві – Відень –  

Моравський Крас – Черна Гора –  Львів 
Дати туру Ціна для 1 особи Базовий готель 

05.03.2020 – 09.03.2020 200€ Orea Resort Santon 3* 
 

«Родзинки» туру: 
Кожного року, коли схили гір вкриває іскристий сніг, регіон Нове-Место-на-

Мораві, що на півдні Чехії, перетворюються в справжній рай для лижників. Саме тут буде 
проходити VII етап Кубку світу з 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!  

Програма туру: 

День 
1 

Львів. Збір групи на залізничному вокзалі. 
00:15 – виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд по території Польщі та Чехії. 
~ 14:00 Прибуття в Брно – столицю Південної Моравії, друге за значенням місто Чехії, 
яке заслужено гордиться своєю історією, архітектурою і традиціями.  
Поселення в готель. Трансфер на змагання. 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Нове-Место-на-Мораві. 
17:35 - Жінки Спринт 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
2 

Сніданок.  
У вільний час пропонуємо екскурсію «Шарм величної Відня» (40€). 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... Повернення у Брно. Трансфер на змагання. 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Нове-Место-на-Мораві. 
17:30 – Чоловіки 10 км Спринт  
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
3 

Сніданок. Оглядова екскурсія по Брно. У вільний час рекомендуємо на вибір: 

 Дегустація моравських вин (25€) у поєднанні з цікавими розповідями 
екскурсовода про історію виноробства, про те, як правильно читати етикетку і 
винну карту, що з чим поєднувати і взагалі – вино для Моравії – це більше ніж 
просто напій, це історія, традиції і гордість регіону. 

  «Підземні красоти Моравського Красу»(30€) - близько 400 печер з 
химерними сталактитами, що не мають аналогів в центральній Європі. 
Маршрут пролягатиме через каньйони, гроти, а також через підземні озера та 
річки, по яких можна спуститись на човні і помилуватись творіннями природи. 

Трансфер на змагання. 
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Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Нове-Место-на-Мораві. 
14:00 – Естафета Жінки 
17:00 – Естафета Чоловіки 
Трансфер в готель. Ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок. Виселення з готелю. 
У вільний час пропонуємо екскурсію на пивзавод «Черна Гора» (20€), заснований ще у 
13 столітті лицарями-тампільєрами. В ході екскурсії нам розкажуть про традиції 
пивоваріння і ми продегустуємо найсмачніші сорти справжнього чеського пива. 
Трансфер на змагання. 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Нове-Место-на-Мораві. 
11:45 – Жінки Масс-старт 
13:45 – Чоловіки Масс-старт 
Виїзд з курорту. Повернення в Україну. Нічний переїзд. 

День 
5 

Прибуття у Львів орієнтовно о 10:00. 
До нових зустрічей! 

 

Наш базовий готель: 
Orea Resort Santon 3* знаходиться в 10 км від центру Брно, в затишній місцевості на 

березі озера. Номери готелю площею 18 м2 стануть прекрасним місцем відпочинку і 
оснащені всіма зручностями: телевізор, телефон, ванна кімната, фен є в номері. Всі номери 
мають балкон або лоджію, з яких відкривається красива панорама на озеро Брно, оточене 
густим лісом. До послуг гостей тренажерний зал, оздоровчий велнес центр і безкоштовний 
Wi-Fi. Сніданок сервірується в ресторані «Panorama». Зупинка трамваю знаходиться 150 м від 
готелю, відповідно добратись в центр міста є дуже легко.   

Сайт готелю: www.resortsanton.cz  
 
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 

Додатково оплачуються: 
- обіди і вечері 
- квитки на змагання (24€ за 4 дні - сектор F1,F2, 
G,H) 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення +50€ (за бажанням) 
- особисті витрати 
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