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Євро-2020: Україна - Нідерланди 
 

Маршрут туру:  
Львів – Краків – Амстердам – Ганновер –  Львів 

Дати туру 

13.06.2020 – 16.06.2020 
 

«Родзинки» туру: 
Щиро радіємо і вітаємо збірну України з футболу з виходом до Євро-2020! 
Ми віримо, що фортуна буде до нас прихильною, а наші футболісти покажуть, «що 

ми браття козацького роду!» Збірна України, яка у сьомому турі кваліфікації перемогла 
чемпіона континенту - команду Португалії, гідна нових блискучих перемог! 

Запрошуємо підтримати наших футболістів в Нідерландах! Підтримка 
тринадцятого гравця на стадіоні, без сумніву, додасть сил і наснаги нашим футболістам, а в 
потрібні хвилини матчу дасть можливість продемонструвати справжній характер та волю до 
перемоги! 

Програма туру: 

День 
1 

Львів. 02:00 збір групи на залізничному вокзалі. 
02:15 – виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд по території Польщі. 
11:00 - Прибуття в Краків. За бажанням – оглядова екскурсія «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. 20:00 – Нічний переїзд в Амстердам. 

День 
2 

Переїзд по території Німеччини і Нідерландів. 
Вільний час і підготовка до матчу Україна – Нідерланди. 
Відвідання Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.  
Оглядова екскурсія «Безтурботний Амстердам» (входить у вартість, пересування по 
місту на громадському транспорті). 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: 

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

Переїзд і ночівля в готелі на території Нідерландів. 

День 
3 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд по території Німеччини. 
15:00 – Прибуття в Ганновер. За бажанням – оглядова екскурсія «Ганновер – місто без 
маски» (25€). Ганновер – столиця Нижньої Саксонії, головне місто королівства. Місто, 
яке отримало свободу і добровільно відмовився від неї. Ми почуємо інтригуючи 
розповіді про древню історію міста: про жебраків і ремісників, герцогів і банкірів, про 
жінок-відьом і їх мучителів, про чуму, простих городян, їх побут, боротьбі з владою і 
один одним.  Вільний час. 
24:00 – Виїзд з Ганноверу. Нічний переїзд в Україну. 

День Переїзд по території Німеччини та Польщі. 
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4 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 
- оглядова екскурсія в Амстердамі 

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


