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Тур № 2 на Чемпіонат світу 2020 року з біатлону  
в Італії (Антгольц-Антерсельва) 

 

Маршрут туру: 
Львів – Будапешт – Віпітено (5 ночей) – Разун-Антерсельва – Інсбрук – Венеція – Львів 

Дати туру Ціна для 1 особи Готель 

17.02.2020 – 24.02.2020 410€ Brenner 3* 
 

«Родзинки» туру: 
Чемпіонат світу 2020 року з біатлону пройде в південному Тіролі, в мальовничих  

Доломітових Альпах - містечку Разун-Антерсельва (італійською мовою) / Разун-Антгольц 
(німецькою мовою). Територіально ця область належить Італії, але довгий час вона входила 
до складу Австрійської імперії, тому місцеві мешканці не поспішають вчити італійську, 
розмовляючи на звичній для себе німецькій мові.  

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 середньовічному містечку Віпітено, а також 
зможемо побачити вечірній Будапешт і чарівний Інсбрук і відпочити в термальних купальнях 
Мерано Терме. 

Програма туру: 

День 
1 

Львів. 06:00 збір групи на залізничному вокзалі. 
06:30 – виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд по території Угорщини. 
17:00 – Оглядова екскурсія «Багатогранний Будапешт». Він суворий і могутній, як 
кочівний воїн; обожнює розкіш і задоволення, як східні монархи; монументальний та 
витончений, адже був частиною Австро-Угорської імперії,  елегантний та стильний, бо 
слідкує за модними трендами. А ще він казковий: кожного вечора Будапешт запалює 
тисячі вогнів… і щоразу – це магія! 
21:30 – Рекомендуємо екскурсію «Магія вечірнього Будапешту» (25€) – прогулянка 
на кораблику під тихий шепіт хвиль Дунаю і вальси Штрауса. 
Нічний переїзд в Італію. 

День 
2 

Переїзд по території Австрії та Італії. 
10:00 – Прибуття в містечку Віпітено, яке знаходиться на кордоні двох держав  - 
Австрії і Італії, в регіоні Тіроль - найцікавішому куточку Альп. Крім високих скелястих 
гір і численних замків, кожне тірольське містечко - це старовинні кольорові будинки з 
еркерами і ажурними вивісками. Поселення в готель Brenner 3* 
Трансфер на змагання (на громадському транспорті) 
Відвідання Чемпіонату світу з біатлону 2020 року в Антгольц-Антерсельві. 
14:15 - Жінки. Індивідуальна гонка. 
Трансфер в готель (на громадському транспорті). Ночівля в готелі.  

День 
3 

Сніданок.  
У вільний час пропонуємо екскурсію в чарівний Інсбрук (40€) - столицю трьох 
Олімпіад, місто-музей, в якому всі дороги «впираються в гори». Та й справді пейзажі 
тут чарівні! Сучасний Інсбрук - це парадокс поєднань консервативних тірольских 
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цінностей і космополітичного ритму життя, потужний промисловий і транспортний 
вузол - і водночас одне з найчистіших міст Європи, відомий гірський курорт планети і 
при цьому – знаний центр художніх промислів і годинникової справи. 
Трансфер на змагання. 
Відвідання Чемпіонату світу з біатлону 2020 року в Антгольц-Антерсельві. 
14:15 - Чоловіки. Індивідуальна гонка. 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок.  
Відвідання відомого гірськолижного курорту 3 Zinnen Dolomites з іх чарівними 
панорама Італійських Альп. Гірські масиви милують око на світанку, коли сонячні 
промені ледь-ледь торкаються засніжених вершини. Удень щербаті скелі і круті схили 
ніби підпирають блакитне небо, а ввечері стомлене сонце замальовує гори у різні 
відтінки сірого, коричневого і навіть рожевого кольорів. Таку палітру створює 
кольоровий камінь доломіт і вапняки, які є в основі цих гір. Вільний час для фото на 
вершині. 
Трансфер на змагання. 
Відвідання Чемпіонату світу з біатлону 2020 року в Антгольц-Антерсельві. 
15:15 - Одиночна змішана естафета. 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
5 

Сніданок.  
Вільний день. Рекомендуємо екскурсію в «Венецію – місто  краси і романтики» (50€ + 
25€ квиток на катер). 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€). Повернення на 
курорт. Ночівля в готелі. 

День 
6 

Сніданок. 
У вільний час пропонуємо поїздку в Мерано, з відвіданням водного комплексу Therme 
di Merano (50€). Що може бути приємніше і корисніше, ніж відпочити у термальних 
басейнах з мінеральною водичкою в оточені різноманітних краєвидів: пальми і 
оливкові гаї в долинах, сніг і льодовики в горах... Рекомендуємо спробувати Ugo – 
коктейль на основі шампанського і м’яти, який придумали саме в Мерано. 
Трансфер на змагання. 
Відвідання Чемпіонату світу з біатлону 2020 року в Антгольц-Антерсельві. 
11:45 – Жінки. Естафета. 
14:45 – Чоловіки. Естафета 
Трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
7 

Сніданок. Виселення з готелю.  
Трансфер на змагання (на громадському транспорті) 
Відвідання Чемпіонату світу з біатлону 2020 року в Антгольц-Антерсельві. 
12:30 – Жінки Масс-старт 
15:00 – Чоловіки Масс-старт 
Виїзд з курорту. Повернення в Україну. Нічний переїзд. 

День 
8 

Прибуття у Львів орієнтовно о 20:00. 
До нових зустрічей! 

 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом 
- трансфер від готелю до місця змагань 

Додатково оплачуються: 
- обіди і вечері 
- квитки на змагання 



Наш базовий готель - Brenner 3* 
Цей 3-зірковий готель розташований у містечку Віпітено, яке засноване в 14 

столітті і знаходиться на кордоні двох держав - Австрії і Італії, в регіоні Тіроль - найцікавішому 
куточку Альп. Затишні номери готелю укомплектовані кондиціонером та супутниковим 
телебаченням і санвузлом. Wi-Fi на території готелю безкоштовно. 

Сайт готелю:  www.hotel-brenner.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 

- проживання в готелі 3* зі сніданками  
- курортний збір  
- супровід керівника групи 
- страхування 

- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення +80€ (за бажанням) 
- особисті витрати 
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