
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародний навчально-ознайомчий проект для спеціалістів туристичної галузі  

«Сучасні дефініції розвитку туризму у Європі та світі». 
 

Проект включає:  участь у українсько-польському науково-практичному семінарі на базі Uniwersytet im. 

A. Mickiewicza, а також відвідання найбільшої міжнародної туристичної виставки в центральній Європі 

ITB BERLIN 2018. 

Проект орієнтовано для  працівників турагентств та туроператорів, фахівців департаменту з туризму, 

працівників готельно-ресторанного бізнесу, викладачів та студентів туристичних дисциплін. 

Організатор: European League of Professional Development. 

 

08-11 березня 2018 року. 

Львів-Вроцлав-Познань-Берлін-Львів 

 
Програма поїздки розрахована на 4 дні. 

Відправлення здійснюється автобусом з м. Львів 

(Включено проїзд, проживання в готелі 2 ночі з харчуванням сніданок, групове екскурсійний супровід по м.Вроцлав,  

м.Познань, м.Берлін, медичне страхування, участь у семінарі та відвідання туристичної виставки ITB-Berlin 2018) 

 
1 день 

08 березня 

четвер 

07.00 Зустріч учасників біля залізничного вокзалу м.Львів. Виїзд з міста на україно-польський кордон. 

Проходження кордону, переїзд в м. Вроцлав.  

Прибуття в казкове місто гномів, місто Вроцлав. Поселення в готель. Знайомство з містом – екскурсійна програма 

під час якої ви побачите це гарне місто. Ночівля в готелі. 

2 день 

09 березня 

п’ятниця  

7.00 Сніданок, переїзд в м. Познань. 

Участь в українсько-польському науково-практичному семінарі на базі Uniwersytet im. A. Mickiewicza 

на тему: «Актуальні напрямки розвитку туризму в Польщі,  Європі та світі». 

Поселення в готель, екскурсія містом, знайомство з величним містом Познань.  

 
3 день 

10 березня 

субота 

 

7.00 Сніданок у готелі, переїзд в столицю Німмечини м. Берлін. Відвідування виставки ITB Brelin 2018. 

ITB Berlin https://ru.wikipedia.org/wiki/ITB_Berlin - це міжнародна туристична біржа, одна із найкрупніших 

туристичних виставок світу, дзеркало міжнародної індустрії туризму. На думку багатьох фахівців ITB Berlin як 

жодна з інших туристичних виставок відображає всі основні тенденції розвитку міжнародного туризму. Тут 

представлені всі напрямки і всі ланки ланцюжка створення туристичного продукту.На ITB представлені всі 

сегменти туристичної індустрії - міжнародні федерації туризму, національні та регіональні туристичні організації, 

туристичні і транспортні агентства та туроператори, готелі, страхові компанії та багато іншого.  
Що таке ITB Berlin в цифрах? 5 континентів\ 185 країн\ 850 найбільших споживачів\ 10000 експонентів\ 23000 делегатів 

конференції \50000 приватних відвідувачів \ 115000 відвідувачів-фахівців \ 170000 кв. м площі \ 6,7 млрд. euro оборот 

19:00 Екскурсія містом, знайомство з величним містом Берлін. 

22:00 Нічний переїзд на кордон, проходження кордону. 

 
4 день 

11 березня 

неділя 

Прибуття в м.Львів в першій половині дня. 

 



 

Організаційний збір для участі у проекті 
при реєстрації до 8.02.18 -245 євро  

при реєстрації після 8.02.18 -255 євро 
 
У вартість проекту входить: 

-проїзд автобусом по маршруту; 

-проживання в готелях категорії 3* 

-харчування - сніданки за програмою; 
-медичне страхування; 

-оглядові екскурсії за програмою; 

-реєстрація на виставку, участь у семінарі 

-супровід керівником групи, 
- оформлення супровідних документів для подорожі, 

-роздатковий матеріал, 

- оформлення сертифікату. 

 

У вартість проекту не входить: 
-особисті витрати. 

-проїзд на громадському транспорті; 

-вхідні квитки в екскурсійні об'єкти (церкви, збори, музеї і т.д.); 
 
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; 
 

 

В разі виникнення питань, або по питанням реєстрації у проекті звертайтесь: 
  

+380730332797  або пишіть на електрону скриньку:           Ukraine.eml@gmail.com 

 

 

Для реєстрації заповніть анкету-заявку на участь  

та надішліть данні на електрону скриньку: ukraine.eml@gmail.com  

з поміткою *заявка _туризм_прізвище, до анкети необхідно 

прикріпити скан-копію перших сторінок українського та 

закордонного паспортів. 
 

Прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою  
Прізвище, ім’я латиницею згідно з даними закордонного 

паспорта 
 

Дата народження (у форматі дд.мм.рррр)  

Серія та номер закордонного паспорта  
Паспорт біометричного зразка? ( так\ні\очікую на 

виготовлення) 
 

Дата видачі закордонного паспорту (у форматі дд.мм.рррр)  
Дата закінчення строку дії закордонного паспорта (у форматі 
дд.мм.рррр) 

 

Місце роботи та посада українською мовою  

Місце роботи та посада англійською мовою  
Адреса реєстрації місця проживання (як написано в паспорті 
громадянина України, українською мовою) 

 

Е-mаіl   

Моб. Телефон  

Наявність діючої Шенгенської візи (так/ні) та вказати строк дії  

mailto:ukraine.eml@gmail.com



