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Євро-2020: Україна - Нідерланди 
 

Маршрут туру:  
Львів – Краків – Берлін – Амстердам – Гаага – Заансе-Сханс – Волендам –  Дрезден –  Львів 

Дати туру 

12.06.2020 – 17.06.2020 
 

«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. 06:00 збір групи на залізничному вокзалі. 
06:30 – 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 

Сніданок. Виселення з готелю. 
10:30 - Пішохідна екскурсія «Могутність Берліна» (входить у вартість). 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 центр «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! 

16:00 – Виїзд з Берліну. Переїзд і поселення в готель на території Німеччини. 

День 
3 

Сніданок. Виселення з готелю. Прибуття в Амстердам. Оглядова екскурсія 
«Безтурботний Амстердам» (входить у вартість). 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. 
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 «Водний круїз по Амстелу» (15€) Сотні кілометрів каналів, понад 1500 мостів і 
близько 90 островів дозволили місту отримати титул «Північна Венеція». 

Вільний час і підготовка до матчу Україна – Нідерланди. 
Відвідання Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.  
Трансфер в готель. Ночівля в готелі.  

День 
4 

Сніданок. Переїзд в Амстердам. Вільний час в Амстердамі, рекомендуємо екскурсії:  

 «Гаага – неофіційна столиця Нідерландів» (30€), бо саме тут розміщується 
резиденція нідерландського уряду і парламенту, мешкає королівський двір і 
базуються великі міжнародні організації. 

 «Заансе-Сханс і Волендам» (40€) – зовсім недалеко від Амстердама, 
розташувались ці два містечка, які представляють істинні Нідерланди! 

18:00 - Виїзд з Амстердаму. Переїзд і поселення в готель на території Німеччини. 

День 
5 

Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в Дрезден – столицю Саксонії 
16:00 – Оглядова екскурсія «Дрезден – перлина на Ельбі» (20€). Здавалося б – це 
просто невелике містечко, історичний центр якого можна перетнути швидким кроком 
за кілька годин! Але варто опинитися тут – і місто миттєво зачаровує і ділиться 
захоплюючими історіями  про героїчне минуле. Недарма його вважвють одним з 
найкрасивіших міст Європи! 
Переїзд і поселення в готель на території Польщі. 

День 
6 

Сніданок. Раннє виселення з готелю. 
Переїзд по території Польщі. 
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. 

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

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: Берлін, 
Амстердам 

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


