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Тур на Формулу 1 в Монако 
 

Маршрут туру:  
Львів – Егер – Тревізо – Монте Карло – Ніцца – Чинкве-Терре – Вертер-зе –  Львів 

Дати туру 

19.05.2020 – 26.05.2020 
 

«Родзинки» туру: 
Перше раллі Монте-Карло пройшло в 1911 році, і почалося... З 1929 року почалися 

регулярні гонки Гран-прі Монако, які проводилися як незалежні спортивні змагання. Перше 
Гран-прі як етап гонки «Формули-1» пройшло в травні 1950 року. З цих пір щороку по 
вулицях Монте Карло проходить етап Формули 1 і вважається одним з найскладніших етапів 
світового Гран-прі. Особлива краса траси F1 в Монако в тому, що глядачі знаходяться в 
безпосередній близькості від болідів. 

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 
найменшапохибка, 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 Тревізо – колись невелике рибальське селище, а сьогодні популярний 
туристичний центр. Місто часто називають «Венецією в мініатюрі», оскільки його 
мальовничі вулички з барвистими рибальськими будиночками дійсно нагадують 
Венецію. Історичний центр міста оточений кріпосними спорудами і середньовічними 
стінами, тут перетинаються течії двох річок - Каня та до Сили, це воістину мальовниче 
місце, що додає місту неповторний шарм і унікальність. 
Переїзд по території Італії. Поселення і ночівля в готелі. 

День 
3 

Сніданок. Виселення з готелю.  
Прибуття на трасу Circuit de Monaco. Formula 1 Grand Prix de Monaco-2020 
Детальна програма тут 
11:00 – Практика 1 
15:00 – Практика 2 
18:00 - Оглядова екскурсія «Ніцца – перлина Лазурового узбережжя» Головне місто 
Французької Рив’єри розташоване у бухті Ангелів, оточене Приморськими Альпами, 
обласкане сонцем і неймовірного кольору морем. 
Трансфер в готель. Поселення і ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок. 08:00 – Рекомендуємо екскурсію «Восьме чудо світу Італії» (70€) - 
національний парк Чинкве Терре, частина узбережжя на сході Лігурії, куди  входить 
п'ять містечок заснованих ще в Середньовіччі. Різнокольорові будиночки, як 
різнокольорові пташині гнізда, розташувались на Лігурійському узбережжі уздовж 
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близько 10 кілометрів; де немає автомобілів, тільки човни та залізниця. Це місце 
поєднань сонця і моря, апельсинів і лимонів, евкаліптів і винограду чарує і закохує в 
себе. Безумовно, це буде любов з першого погляду, з першого кроку і першого 
ковтка, оскільки Чінкве Терре займає почесне і дуже вигідне місце між небом і 
землею. Ночівля в готелі. 

День 
5 

Сніданок. Рекомендуємо екскурсію «Середньовічне місто Ез і прогулянка  стежкою 
Ніцше» (20€). Навколо Монако – найбільш мальовничі бухти в світі. А кращим 
способом познайомитися з цими дивовижними місцями є прогулянка! 
Прибуття на трасу Circuit de Monaco. Formula 1 Grand Prix de Monaco-2020 
Детальна програма тут 
12:00 – Практика 3 
15:00 – Кваліфікація 
Переїзд в Сен-Жан-Кап-Ферра - спокійний і фешенебельний курорт Французької 
Рив'єри, розташований поруч з Ніццою на мальовничому півострові з білосніжними 
бухтами і крутими скелями. Трансфер в готель. Ночівля в готелі. 

День 
6 

Сніданок. Виселення з готелю. 
08:00 – Рекомендуємо екскурсію «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 
Прибуття на трасу Circuit de Monaco. Formula 1 Grand Prix de Monaco-2020 
Детальна програма тут 
15:10 - Formula One Race 
~17:00 - Нагородження переможців 
Переїзд в готель на території Італії. Ночівля в готелі. 

День 
7 

Сніданок. Виселення з готелю. 
15:00 – Прибуття на мальовниче озеро Вертер-зе, найбільше в австрійському регіоні 
Каринтії. Вода в озері дуже чиста і прозора, температура в літні місяці досягає 27ºС, 
що пов'язано з великою кількістю сонячних днів. А ще тому, що озеро з усіх сторін 
оточують Австрійські Альпи. Ці гірські масиви є захистом від вітрів і тим самим 
запобігають охолодження води. 
Переїзд в готель на території Угорщини. Ночівля в готелі. 

День 
8 

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

 

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 
- 2 оглядові екскурсії в містах: Тревізо і 
Ніцца +  озеро Вертер-зе і  Сен-Жан-Кап-
Ферра 

Додатково оплачуються: 
- квитки на змагання (200€ на 3 дні) 
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення (за бажанням) 
- особисті витрати, обіди і вечері 
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