
 

Програма дитячого відпочинку + заняття з німецької мови у Німеччині, 

Федеральна земля Баварія 

22.07 – 01.08.2016        

Київ-Львів-Краковець-Вальдкрайбург-Мюнхен-Ландсхут-Прієн-ам-Кімзее-Замок 

Нойшванштайн-Вальдкрайбург-Відень-Краковець- Львів- Київ 

 

1 день Виїзд  групи з м.Києва до Мюнхена з автостанції «Київ»   

2 день Прибуття до м.Вальдкрайбург. Поселення у молодіжному готелі. Обід. 

Знайомство з правилами перебування в готелі, екскурсійною програмою, 

інструктаж. Вільний час, міський відкритий басейн. Вечеря в готелі.     

3 день 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 день 
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6 день 

 

 

 

7 день 

 

 

8 день 

 

 

 

 

 

9 день  

 

10 день 

 

 

 

 

 

11 день 

Сніданок. Поїздка до м.Мюнхена – міста романтичного, веселого і життєрадісного, 

з безліччю старовинних соборів, замків і палаців, затишними скверами. Оглядова 

пішохідна екскурсія по місту:  площа Марієнплац і Нова Ратуша, найвищий і 

найстаріший собор Мюнхена – собор святого Петра, Ізарські ворота, собор 

Фрауенкірхе - головний собор Баварії,  шедевр епохи барокко - храм святого 

архангела Михаїла, Королівська резиденція, будівля Національної опери та ін. Обід-

ланч. Відвідування найбільшого у Європі (650 видів) зоопарку Хеллабрунн та 

найпершого у світі гео-зоопарку, де умови проживання тварин максимально 

наближені до природних. Вільний час.  Вечеря в готелі. 

Сніданок. Заняття з німецької мови (8:30 – 10.45). Обід. Поїздка до м. Ладсхут - 

адміністративного центру землі Нижня Баварія. Оглядова пішохідна екскурсія по 

місту: головна вулиця старого міста Altstadt (вважається однією з найкрасивіших в 

Німеччині), Ратуша,  Stadtresidenz – герцогський палац XVI ст,  церква Святого 

Мартіна - 30-метрова башня церкви вважається найвищою в світі цегляною 

спорудою. Обід-ланч. Вільний час. Повернення в готель. Вечеря.  

Сніданок. Заняття з німецької мови (8:30 – 10:45). Обід. Поїздка до курортного 

містечка Прієн-ам-Кімзее, звідти на невеличкому катері по найбільшому озері 

Баварії  Кімзее – до острова  Херренінзель. Відвідування   загородньої резиденції 

баварського  Короля  Людвіга ІІ – палацу Херренкімзее, розкіш і масштаби якого за 

деякими параметрами перевершують Версаль. Обід-ланч. Вільний час. Вечеря в 

готелі.     

Сніданок. Заняття з німецької мови (8:30 – 10:00). Поїздка до м.Мюнхена, 

відвідування виставкового комплексу «Світ БМВ», де представлені різноманітні 

експозиції моделей знаменитого автомобільного концерну. Прогулянка 

Олімпійським парком, вільний час, покупка сувенірів. Вечеря в готелі.  

Сніданок. Заняття з німецької мови (8:30 – 10:00). Оглядова пішохідна екскурсія 

по м. Вальдкрайбург.  Прогулянка міським парком, відвідування  басейну з 

водними атракціонами. Обід. Заняття з німецької мови. 16.00 -17.30 Вечеря в готелі. 

Сніданок. Виїзд на екскурсію «Південна Баварія», відвідування королівського 

замку  Нойшванштайн, одного з найбільш відомих замків Німеччини,  та замку 

Ліндерхоф – розкішної королівської резиденції, виконаної в стилі барокко.  Тисячі 

людей приїжджають в баварські Альпи, щоб побачити ці  казкові споруди з 

багатими інтер»єрами та мальовничими королівськими угіддями. Обід-ланч. 

Повернення до готелю.  Вечеря 

Сніданок. Заняття з німецької мови (8:30 – 10:45). Обід. Поїздка до тематичного 

парку  Oberreith. Вільний час. Вечеря в готелі.  

Сніданок. Виселення з готелю, від»їзд до України. Зупинка у Австрії, м.Відень. 

Оглядова екскурсія по місту, яке по праву називають серцем Європи. Місто 

розкішних палаців, величних площ, мальовничих вуличок,  оточене зеленим 

намистом Віденського лісу. Місто, де  проживали та творили відомі музиканти 

Моцарт, Бетховен, Гайнд, Шуберт та Брамс. Вільний час. Придбання сувенірів, 

повернення до України.  

Прибуття до України 

Поїздка здійснюється на комфортабельному автобусі, який обслуговує групу упродовж всього перебування   

в Німеччині та повернення в Україну. Проживання в кімнатах по 4 чол. зі зручностями на поверсі. 

Харчування – триразове. У програмі можливі зміни в залежності від погодних умов або інших обставин. 


