ІНФОЛИСТ ПО ТУРУ
«ВІКНО В ЄВРОПУ»
Туроператор по Україні “Kraina UA”

Екскурсовод в Перемишлі
Ірина

+38 (097) 538-33-48

22-23 червня

(044) 360 65 11 (063) 39 13 347

12:25 (за польським часом) – прибуття групи на вокзал в Перемишль.
Потяг прибуває на 5-ий перон – зустріч з гідом на пероні прибуття –
– під написом Przemyśl Główny (див. зображ.).
В гіда буде таблиця з написом Kraina UA.

ВАРТО ПАМ’ЯТАТИ
>

Польський
час
відрізняється
від
українського на годину назад – тобто якщо в
Україні 15:00, то в Польщі – 14:00

>

Національна валюта Польщі – злотий, курс
злотого до гривні коливається в межах 7 – 8
грн. за 1 злотий. Картки українських банків
(зокрема ПриватБанку) приймаються майже в
усіх закладах харчування та музеях, а валюта
при розрахунку конвертується

Сб

Нд

ПРОГРАМА ТУРУ

06:00 (за київським часом) Виїзд з Києва рекомендованим потягом ІнтерСіті+ 705К
12:25 (звідси і надалі – за польським часом) Прибуття в Перемишль, зустріч з гідом. Трансфер у
готель, залишити речі.
Пішохідня екскурсія по середмістю Перемишля, огляд Казимирівського замку.
Поселення в готель.
Вільний час на самостійну прогулянку вечірнім містом. Вечеря самостійно
7:00 – 9:00 Сніданок у готелі (шведський стіл). Виселення з номерів.
9:00 Виїзд в Красічин. Екскурсія замком Красицьких і призамковим парком. Вільний час
12:00 Повернення в Перемишль, вільний час на обід. За бажанням можна відвідати музеї міста
15:45 Відправлення до Києва рекомендованим потягом ІнтерСіті+ 705Л

ЩО ВЗЯТИ З СОБОЮ
Зручне взуття і теплий одяг,
фотоапарат. Для переїзду в потязі
візьміть з собою воду, термос з
чаєм, бутерброди, печиво.*
*Придбати їжу можна також в
потязі, АЛЕ буфет працює лише до
близько до 10:00

•
•
•

супровід гіда;
трансфер вокзал-готель;
екскурсії по маршруту;
вхідні квитки в замки в Перемишлі
та Красічині;
проживання: 1 ніч в готелі;
харчування: 1 сніданок;
страховка;

ПРОЖИВАННЯ

Страховий поліс міжнародний
для виїзду за кордон
виписаний на групу.

Готель «Europejski»
Generała Józefa Sowińskiego
4, 37-700 Przemyśl
+48 16 675 71 00

Страхова компанія «Інерплюс»

У ВАРТІСТЬ ТУРУ ВХОДИТЬ
•
•
•
•

СТРАХОВКА

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ
•

особисті витрати, не передбачені програмою
(обіди, вечеря, сувеніри, вхідні квитки в музеї).
Підземелля - 5 злотих, годинникова вежа (музей
люльок та дзвонів) - 10 злотих, музей історії
міста - 10 злотих, музей Перемищини - 10
злотих.

ІНФОЛИСТ ПО ТУРУ
«ВІКНО В ЄВРОПУ»
Туроператор по Україні “Kraina UA”

(044) 360 65 11

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ

БАЖАЄМО ПРИЄМНОГО ВІДПОЧИНКУ!

(093) 39 13 347

