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Тур на Формулу 1 в Нідерландах 
 

Маршрут туру:  
Львів – Краків – Берлін – Зандворт – Харлем – Амстердам – Гаага – Прага –  Львів 

Дати туру 

29.04.2020 – 05.05.2020 
 

«Родзинки» туру: 
Із сезону-2020 до календаря Формули-1 повернеться етап у Нідерландах, який 

востаннє проводився 1985 року. Це повернення після 35-річної перерви пов'язане з іменем 
молодого пілота команди "Ред Булл" Макса Ферстаппена і його шаленої популярності серед 
місцевих прихильників. Змагання пройдуть на гоночній трасі «Зандфорт» біля однойменного 
міста на березі Північного моря. 

У світі існує безліч спортивних змагань на автомобілях. У всіх куточках земної кулі 
люди змагаються на "залізних конях" в швидкості, витривалості, міцності і хоробрості. Сама ж 
"Формула-1", або, як ще її називають, королева автогонок - це спорт, пов'язаний з великим 
ризиком. Тут і високі швидкості, і сильні фізичні навантаження. Будь-яка, навіть найменша 
похибка, може коштувати перемоги! Ми відчуємо її смак разом з переможцем! 

 
Програма туру: 

День 
1 

Львів. 06:30 збір групи на залізничному вокзалі. 
07:00 – виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд по території Польщі. 
За бажанням «Королівський Краків» (15€) - затишний, приємний і аристократичний. 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. Переїзд і 
поселення в готель на території Польщі. 

День 
2 

09:00 - Пішохідна екскурсія «Могутність Берліна». Берлін дивовижне місто, де захід і 
схід Європи зливаються в єдине ціле. Під час екскурсії ми дізнаємося шлях 
становлення Берліна від маленького рибальського села до столиці однієї з передових 
держав світу! У вільний час рекомендуємо відвідати: 

 Автомобільний цент «Classic Remise” (35€), де індустріальна архітектура 
колишнього трамвайного депо поєднана з експозицією класичних автомобілів 

  «По іншу сторону Берлінської стіни» (30€). Сховавшись за залізною завісою 
протягом майже 40 років, Східний Берлін став магнітом для нонконформістів в 
пошуках альтернативного способу життя. Субкультури, мистецтво графіті 
відображають бунтарський дух міста, який так люблять берлінці! 

20:00 – Виїзд з Берліну. Нічний переїзд в Нідерланди. 

День 
3 

Переїзд по території Нідерландів 
Прибуття на трасу Circuit Zandvoort. Formula 1 Dutch Grand Prix 2020. 
Детальна програма тут 
09:00 – Практика 1 
13:00 – Практика 2 
Трансфер і поселення в готель. Рекомендуємо вечірню екскурсію «Вогні Харлему» 
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(35€) міста, де знімався один з епізодів голлівудського блокбастера «Дванадцять 
друзів Оушена» і голландського фільму «Чорна книга». Ночівля в готелі.  

День 
4 

Сніданок.  
Прибуття на трасу Circuit Zandvoort. Formula 1 Dutch Grand Prix 2020. 
Детальна програма тут 
09:00 – Практика 3 
13:00 – Кваліфікація 
16:30 – Повернення в готель. 
Рекомендуємо екскурсію «Безтурботний Амстердам» (40€). Мальовничі канали та 
вітряні млини, велосипедисти, яких на вулицях більше, ніж перехожих, вікна без штор 
– все це створює легку і веселу атмосферу міста. У вільний час рекомендуємо 

 екскурсію «Таємниці нічного Амстердаму» (15€). Кажуть, що свобода – це 
міф. Але тільки не в Амстердамі! Тим більше – не в Кварталі червоних ліхтарів! 
Тут свої правила і закони. 

 «Водний круїз по Амстелу» (15€) Сотні кілометрів каналів, понад 1500 мостів і 
близько 90 островів дозволили місту отримати титул «Північна Венеція». 

23:00 – Виїзд з Амстердаму і трансфер в готель.  Ночівля в готелі. 

День 
5 

Сніданок. Виселення з готелю. 
10:00 – Прибуття на трасу Circuit Zandvoort. Formula 1 Dutch Grand Prix 2020. 
Детальна програма тут  
13:00 - Formula One Race 
~15:00 - Нагородження переможців 
Переїзд в Гаагу - це місто хмарочосів і милих будиночків, китайських кварталів і 
району Червоних ліхтарів, вуличного мистецтва і кофешопів. «Гаага – неофіційна 
столиця Нідерландів», бо саме тут розміщується резиденція нідерландського уряду і 
парламенту, мешкає королівський двір і базуються великі міжнародні організації. 
Оглядова екскурсія і вільний час.  
22:30 - Нічний переїзд в Чехію. 

День 
6 

Прибуття в Прагу. 
09:00 - Оглядова екскурсія «Прага - місто легенд». Прага загадкове місто, в якому  
практично кожен дворик має свою давню історію. Головне місце, де зосереджені 
середньовічні легенди це, звичайно ж, Старе місто. Тут і розпочнеться наша подорож 
у часі. Поселення в готель. У вільний час рекомендуємо екскурсії: 

 Прогулянка на кораблику по Влтаві (30€). Приємна атмосфера, жива музика, 
великий вибір страв і закусок в супроводі цікавих розповідей екскурсовода. 

 «Королівські Градчани» (20€) - називають «містом палаців», бо селилися в 
ньому лише вельможі і аристократи, які намагаються бути поруч із сяйвом, що 
виходить від імператорської влади 

 «Знамениті історії про  чеське пиво» (30€) + дегустація в цікавих локаціях  
Ночівля в готелі. 

День 
7 

Сніданок. Раннє виселення з готелю. 
Переїзд по території Чехії та Польщі. 
Прибуття у Львів орієнтовно о 23:30. 
До нових зустрічей! 

 

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом 
- трансфер від готелю до місця змагань 
- проживання в готелі 3* зі сніданками  
- супровід керівника групи 
- страхування 

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

 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. 

 Запланований готель є вказаний в програмі туру, тому Ви можете підготуватись до 
подорожі заздалегідь і  спланувати свій вільний час 

 Місцем збору для виїзду на екскурсії і трансфери на Hungaroring – є площа Героїв. 
Прибуття туристів від готелю до площі Героїв відбувається самостійно в назначений 
керівником групи час. 


