
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний медичний проект для студентів і викладачів медичних 

навчальних закладів, лікарів та інших фахівців медичної галузі. 

 
Програма поїздки розрахована на 7 днів. 

Відправлення здійснюється автобусом з м.Чоп. (Львів)  

(Включено проїзд, проживання в готелі 4 ночі з харчуванням сніданок, групове екскурсійний супровід по м Будапешт, 

Відень, Амстердам, м Париж, м Прага медичне страхування, послуги по відкриттю віз) 

Під час даного проекту, учасники відвідають медичні установи Угорщини, Франції, Австрії, Голландії, а також 

подивляться всю красу європейських міст, Відня, Парижа, Амстердама, Праги, Будапешта. 

1 день 

10 липня 

понеділок 

7.00 виїзд з міста Чоп (можливий виїзд з міста Львів о 23.00, (09.07 в неділю)) 

Переїзд в Будапешт, знайомство з системою охорони здоров'я Угорщини, зустріч і презентація 

діяльності медичної установи міста Будапешт. 

Після прийому в клініці поселення в готель і знайомство з містом наповненого кипучої життя, 

центром ділової і торгової життя Угорщини. За 3 години оглядової екскурсії Ви побачите 

основні визначні пам'ятки столиці: Площа Героїв, замок Вайдахуняд, «Єлисейські поля» 

Будапешта - проспект Андраші, Парламент, Рибальський бастіон і Королівський палац, собор 

Матяша. Підніметеся на гору Геллерт з чудовим панорамним видом на Дунай і весь мегаполіс. 

Після знайомства з містом, вільний час. Ніч в готелі. 
2 день 

11 липня 

вівторок 

Сніданок в готелі і переїзд до столиці Австрії місто Відень. 

Вас запрошує знамените місто австрійських імператорів і талановитих музикантів, місто 

музики, вальсів, розкішних парків, чудового вина .... Вас запрошує Відень ... Пішохідна 

оглядова екскурсія з можливістю побачити історичні пам'ятки: Парламент, Ратушу, 

Віденський Будинок Опери, Хофбург, прогулятися по "обручці Відня" під віковими деревами 

Рингу ... Місто продовжує жити своїм минулим. Вулицями діловито снують коляски, 

запряжені кіньми. Звідусіль лунають мелодії великого Моцарта. Вечорами дами в вишуканих 

вечірніх сукнях під руку з елегантними кавалерами поспішають на бал в міську ратушу 

Так само ми з вами відвідаємо клініку в столиці Австрії, місті Відень, познайомимося з 

австрійськими колегами, дізнаємося про стандарти і підходи приватної та елітної медицини в 

Австрії. 

20.00 переїзд до столиці Голландії місто Амстердам. 
3 день 

12 липня 

середа 

 

13.00 Прибуття в Амстердам, поселення в готель, знайомство з містом, екскурсія: 

Як тільки не називають Амстердам! Одні величають його Північною Венецією, інші Новим 

Вавилоном. Однак ні те ні інше назва не передає всю його красу і чудову привабливість. 

Амстердам, столиця - Нідерландов- це унікальне та неповторне місто, рівного якому немає у 

всьому світі. Амстердам здатний заворожити своїх гостей! Він радий кожному з нас! Його 

дивовижної краси вулички і площі несуть відбиток його власної унікальної історії, так не 

схожою на інші. Ми здійснимо подорож по лабіринтах вуличок, каналів, танцюючих будинків, 

квіткових крамничок, милих магазинчиків ... Це місто варто один раз побачити ... щоб 

полюбити його назавжди! 

Ніч в готелі. 
4 день 

13 липня 

четвер 

Сніданок у готелі, 

Відвідування медичного закладу Голландії. Вільний час, 

16.00 переїзд до столиці Франції місто Париж, поселення в готель. Вечірня прогулянка по 



нічному Парижу. Ніч в готелі. 
5 день 

14 липня 

п'ятниця 

Сніданок в готелі, переїзд в клініку, знайомство з системою охорони здоров'я Франції. 

Знайомство з містом Париж) Нас очікують: площа Конкорд, сади Тюлері, величний Лувр, один 

з найкрасивіших театрів світу - Гранд Опера, Бульвар Капуцинів, а також ми зможемо 

насолодитись красою Палацу Правосуддя - місце служби комісара Мегре, архітектурою 

будинку Інвалідів і моста Олександра III. Побачивши всю цю красу, розуміємо, що Париж - 

казкова скриня шедеврів, які віками створювались найвідомішими в світі архітекторами, 

художниками і скульпторами ... і це прекрасно !!! 

нічний переїзд в Прагу. 
6 день 

15 липня 

субота 

Прибуття в столицю Чеської Республіки місто Прагу. поселення в готель. 

Знайомство з містом. В лабіринтах маленьких вуличок ви поринете в таємничу атмосферу 

Старого міста: стародавня Порохова вежа, Становий театр, який пам'ятає ще Великого 

Моцарта; Каролінум - перший Празький університет, костел Діви Марії перед Тином. 

Староміська площа та Астрономічний годинник з небесною механікою на ратуші ... Ночівля в 

готелі. 
7 день 

16 липня 

неділя 

Сніданок у готелі. Повернення в Україну. Переїзд і проходження кордону. Приїзд в місто 

Львів 

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В ПРОЕКТІ: 

до 20.05.2017 - 385 євро. 
З 20.05- 400 євро. 

 
У вартість проекту входить: 

-проїзд автобусом по маршруту; 
-Проживання в готелях категорії 3* 

-харчування - сніданки за програмою; 

-медична страховка; 

-оглядові екскурсії за програмою; 

-організація прийомів в мед. установах; 
-супровід керівником групи. 

 

У вартість проекту не входить: 

-Проїзд на громадському транспорті; 
-Візовий збір 22 євро оплачують всі, хто звертається за візою; 

- Консульський збір 35 євро (крім дітей до 18 років, студентів стаціонару до 21 року та 

пенсіонерів); 

- Вхідні квитки в екскурсійні об'єкти (церкви, збори, музеї і т.д.); 
-Особисті витрати. 
 
Просимо звернути увагу: 

-Організація залишає за собою право змінювати програму проекту без зменшення загального обсягу послуг; 
-організатор не несуть відповідальності за пробки на дорогах, погодні умови і роботу митних служб; 

 


