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Тур на IV етап Кубка світу з біатлону  
в Німеччині (Обергоф) 

 

Маршрут туру: 
Львів – Краків – Веймар (3 ночі) – Обергоф – Ерфурт –  Львів 

Дати туру Ціна для 1 особи Готель 

08.01.2020 – 13.01.2020 280€ Leonardo 4* 
 

«Родзинки» туру: 
Четвертий етап Кубка світу з біатлону пройде в німецькому містечку Обергоф, 

який є гірськолижним курортом і центром зимового спорту в Тюрінгії. Цей етап вважається 
одним з кращих в чемпіонаті в емоційному плані, а також зручним є те, що дати проведення 
випадають на зимові канікули.  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 Веймарі – стародавньому містечку Гете і 
Шиллера, а також зможемо побачити королівський Краків, чарівний Ерфурт і відпочинемо в 
термальних купальнях Бад Зульца. 

Програма туру: 

День 
1 

Львів. 06:30 збір групи на залізничному вокзалі. 
07:00 – виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд по території Польщі. 
15:00 – Оглядова екскурсія «Королівський Краків» - затишне, приємне і 
аристократично красиве місто. За свою більш ніж тисячолітню історію Краків встиг 
побути столицею Польщі, входив до Речі Посполитої, Австрії а декілька десятиліть 
навіть мав статус Вільного міста. Флорентійські ворота Кракова служили його 
надійною охороною, зустрічали багато монархів і знатних осіб. А сьогодні, втративши 
свою оборонну здатність, ці ворота відкриті для всіх і гостинно запрошують до серця 
рідного міста. Вільний час. Нічний переїзд в Німеччину. 

День 
2 

Переїзд по території Німеччини. 
11:00 – Прибуття в Веймар - старовинне місто, яке рахує свою історію з 10 століття.   
Місто Гете і Шиллера розташоване на березі річки Ільм, в центральній частині регіону 
Тюрінгія, яке завдяки великій кількості зелені і мальовничих ландшафтів носить титул 
"Зеленого серця Німеччини". Поселення в готель Leonardo 4* 
Трансфер на змагання. 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Обергофі. 
14:30 – Жінки Спринт 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі.  

День 
3 

Сніданок.  
У вільний час пропонуємо екскурсію в чарівний Ерфурт (40€) - місто Мартина Лютера, 
основоположника протестантської релігії. Ерфурт заснований у 742 році і пишається 
древньої архітектурою. Тут знаходиться одна з резиденцій Наполеона, в якій великий 
полководець провів знаменитий «конгрес монархів» - перший саміт в світі.  
Трансфер на змагання. 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Обергофі. 
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14:30 – Чоловіки Спринт 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок. Трансфер на змагання. 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Обергофі. 
12:00 – Естафета Жінки  
14:15 – Естафета Чоловіки 
Трансфер в готель.   
У вільний час пропонуємо поїздку в Бад Зульца, з відвіданням відпочинкового 
комплексу Toskana Therme (30€). Що може бути приємніше і корисніше, ніж відпочити 
у термальних басейнах з мінеральною водичкою? 5 каскадних басейнів, 2 басейни під 
відкритим небом з джакузі і масажними течіями з унікальною системою звукових спец 
ефектів. 
Ночівля в готелі. 

День 
5 

Сніданок. Виселення з готелю. Трансфер на змагання. 
Відвідання етапу Кубка Світу з біатлону сезону 2019/20 в Обергофі. 
12:45 – Масс старт Жінки  
14:30 – Масс старт Чоловіки 
Виїзд з курорту. Повернення в Україну. Нічний переїзд. 

День 
6 

Прибуття у Львів орієнтовно о 12:00. 
До нових зустрічей! 

 

Наш базовий готель - Leonardo 4* 
Цей елегантний 4-зірковий готель розташований у Веймарі, в парковій зоні на 

річці Ільм. Просторі номери готелю укомплектовані кондиціонером та  супутниковим 
телебаченням. У готелі є оздоровчий клуб з критим басейном і рестораном. Wi-Fi на території 
готелю безкоштовно. 

У спа-центрі готелю Leonardo Weimar з вишуканим скляним потолком є сауна, 
сучасний тренажерний зал та гідромасажна ванна. Гості зможуть побалувати себе різними 
масажними та косметичними процедурами. 

Сайт готелю:  https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-hotel-weimar  
 
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 4* зі сніданками  
- курортний збір  
- супровід керівника групи 
- страхування 

Додатково оплачуються: 
- обіди і вечері 
- квитки на змагання 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення +70€ (за бажанням) 
- особисті витрати 
 

https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-hotel-weimar
https://www.leonardo-hotels.com/leonardo-hotel-weimar

