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Тур на Формулу 1 в Іспанію 
 

Маршрут туру:  
Львів – Егер – Венеція – Жирона – Барселона – Монсеррат – Ніцца – Монте Карло – Відень –  

Львів 
Дати туру 

05.05.2020 – 13.05.2020 
 

«Родзинки» туру: 
Іспанську трасу часто називають найкращою для оцінки ефективності машин - 

вона вимоглива до аеродинаміки і включає різні типи поворотів, тому якщо машина швидка 
в Барселоні, вона буде конкурентоспроможна і на більшості інших трас. 

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. 05:30 збір групи на залізничному вокзалі. 
06:00 – виїзд зі Львова. Проходження кордону.  
Переїзд в Егерський виноробний регіон. Дегустацією вин + угорський гуляш (20€).  
Переїзд по території Угорщини та Словенії. Поселення і ночівля в готелі. 

День 
2 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Прибуття в морський порт Пунта Саббіоні, трансфер у Венецію (квиток на катер-25€). 
15:00 – Оглядова екскурсія «Венеція – місто  краси і романтики». 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€). 
23:00 – Виїзд з Венеції. Нічний переїзд в Іспанію. 

День 
3 

Переїзд по території Франції і Іспанії. 
Прибуття в Жирону. Поселення в готель. 
16:00 – Рекомендуємо екскурсію «Жирона - місто тисячі облог» (25€), древнє місто з 
різнобарвною набережною і лабіринтами вузеньких вуличок-сходів єврейського 
кварталу. Місто, де творці фентезі серіалу «Гра престолів» затрималися на цілий сезон 
(пересування по місту на громадському транспорті). Ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок. Виселення з готелю.  
Прибуття на трасу Circuit de Barcelona. Formula 1 Gran Premio de Espana 2020.  
Детальна програма тут 
11:00 – Практика 1 
15:00 – Практика 2 
Нас чекає «Красуня-іспанка Барселона» яка є безперечно одним з найбільш цікавих, 
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яскравих, колоритних і смачних міст Європи. Тут гармонійно поєднані неймовірна 
сучасна архітектура, стародавні готичні квартали, вишукана гастрономія і 
безтурботний пляжний відпочинок. 
Трансфер і поселення в готель. Ночівля в готелі.  

День 
5 

Сніданок.  
Прибуття на трасу Circuit de Barcelona. Formula 1 Gran Premio de Espana 2020.  
Детальна програма тут 
12:00 – Практика 3 
15:00 – Кваліфікація 
Переїзд в Барселону. Вільний час. Рекомендуємо екскурсії: 

 Легендарний Камп Ноу (40€) – заряд потужної енергії від перебування на 
найбільшому стадіоні в Європі 

 Таємниці Готичного Кварталу (20€) з його лабіринтом вузьких вуличок, 
залишками древніх стін і активним нічним життям міста. 

Трансфер в готель. Ночівля в готелі. 

День 
6 

Сніданок. Виселення з готелю. 
08:00 - Рекомендуємо «Запаморочливо красиву поїздку на гору Монсеррат» (50€), 
яка подарує нам відчуття свободу, коли попереду не видно нічого, крім неба і гір! 
Хочеться призупинити час, щоб насолодитись пейзажами. А потім, переглядаючи фото, 
наново дивуватись, що такі місця, як Монсеррат, існують на нашій планеті. 
Прибуття на трасу Circuit de Barcelona. Formula 1 Gran Premio de Espana 2020.  
Детальна програма тут 
15:10 - Formula One Race 
~17:00 - Нагородження переможців 
Переїзд в готель на території Франції. Ночівля в готелі. 

День 
7 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд по території Франції 
13:00 Оглядова екскурсія «Ніцца – перлина Лазурового узбережжя» Головне місто 
Французької Рив’єри розташоване у бухті Ангелів, оточене Приморськими Альпами, 
обласкане сонцем і неймовірного кольору морем. У вільний час пропонуємо екскурсії: 

 «Розкіш по-французьки» (45€), яка включатиме відвідання милого Сен-Поль-
де-Вансу, який відвідують художники в пошуках натхнення, а також міста Антіб, 
де пришвартовані найкрасивіші яхти світу. Наш вечір ми закінчимо в Каннах на 
знаменитій набережній Круазетт 

 «Крихітне князівства Монако» (35€), де проводять свій час королівські особи і 
зірки шоу-бізнесу. Їх вабить і п'янить чарівна атмосфера грошей і розкоші.  

23:00  - Нічний переїзд у Відень. 

День 
8 

Прибуття у Відень. Поселення в готель.  
16:00 – Рекомендуємо екскурсію «Шарм величної Відня» (30€). 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... (пересування по місту на громадському транспорті) 
Ночівля в готелі. 

День 
9 

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

У вартість включено: 
- проїзд комфортабельним автобусом 
- трансфер від готелю до місця змагань 
- проживання в готелі 3* зі сніданками  
- супровід керівника групи 
- страхування 
- 3 оглядові екскурсії: Венеція, Барселона і 
Ніцца 

Додатково оплачуються: 
- квитки на змагання (159€ на 3 дні) 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення (за бажанням) 
- особисті витрати, обіди і вечері 
 


