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Концертний тур по Швейцарії /29 серпня – 6 вересня 2009 р. 

Розклад для оркестру 

 

Cубота, 29 серпня 2009 р. 

09:00  Виїзд з м. Алансон до м. Цюріх, в дорозі надається харчування. 

17:00  Вечеря у м. Безансон в ресторані «La Table des Halles». 

22:00  Прибуття до м. Цюріх та розміщення у готелі «The Dolder Grand» 

(www.thedoldergrand.com). 

Великі музичні інструменти залишаються у причіпі автобуса (припаркованого у 

гаражі готелю). 

 

 

 

 

 

Неділя, 30 серпня 2009 р. 

07:00 – 16:00 Індивідуальне використання спа-центру. 

09:00 – 13:00 Пізній сніданок у готелі «The Dolder Grand». 

16:15  Ми зустрічаємося в автобусах. 

16:30  Від’їзд до ресторану «Albisgüetli» (www.albisgüetli.ch). 

17:00 – 22:00 Аперитив та вечеря у ресторані «Albisgüetli». 

22:00  Від’їзд до готелю та нічліг у «The Dolder Grand». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понеділок, 31 серпня 2009 р. 

09:00 – 13:00 Пізній сніданок у готелі «The Dolder Gran». 

Розклад для осіб, які прибувають окремо: 

11:30  Співробітники фонду «Esperia» та компанії «Alstar» 

зустрінуть гостей, що прибувають окремо, в аеропорту м. 

Цюріха (рейс PS 471). 

Трансфер до готелю «The Dolder Grand» та реєстрація. 

13:15  Ми зустрічаємося в автобусах. 

Супроводжуючі гіди перевіряють присутність в автобусі всіх учасників тура, а 

також наявність усіх музичних інструментів. 

13:30  Від'їзд до Тонхаллє - концертного залу в м. Цюріх. 

14:00  Прибуття до концертного залу у м. Цюріх. 

Вивантаження музичних інструментів оркестрантами. 

14:05  Усі музиканти залишають свої особисті речі та музичні інструменти на ар'єрсцені. 

Невелика екскурсія концертним залом, групами в супроводженні гідів. 

Підготовка сцени. 

14:30 – 17:00 Репетиція (прямий запис). 

17:15  Завантаження музичних інструментів оркестрантами. 

17:30  Ми зустрічаємося в автобусах. 

17:40  Від’їзд до готелю «The Dolder Grand» та час на відпочинок. 

19:15  Ми зустрічаємося в автобусах. 

19:20  Від’їзд до ресторану «Chnusperhüsli» (www.chnuschper-huesli.ch). 

20:00 – 23:00 Вечеря та вітальна промова у ресторані. 

Привітання Едуарда Зігенталера, Дірка Ґ. ван Рімсдайка та Його Високоповажності 

пана Ігоря Діра, Посла України в Швейцарській Конфедерації та Князівстві 

Ліхтенштейн (м. Берн). 

23:00  Від’їзд до готелю та нічліг у «The Dolder Grand». 
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Вівторок, 1 вересня 2009 р. 

07:00 – 10:00 Сніданок у готелі «The Dolder Grand». 

12:30  Ми зустрічаємося в автобусах. 

Супроводжуючі гіди перевіряють присутність в автобусі всіх учасників тура, а 

також наявність усіх концертних костюмів та всіх музичних інструментів. 

12:45  Від'їзд до Тонхаллє - концертного залу в м. Цюріх. 

13:00  Прибуття до концертного залу у м. Цюріх. 

Вивантаження музичних інструментів оркестрантами. 

13:05 Усі музиканти залишають свої особисті речі та музичні інструменти на ар'єрсцені. 

Підготовка сцени. 

13:20   Гіди супроводжують музикантів до ресторану «Brasserie» поблизу Тонхаллє. 

13:30 – 14:30 Обід у ресторані «Brasseriе». 

14:30  Повернення до ар'єрсцени. 

15:00  Репетиція (прямий запис). 

17:30  На ар'єрсцені пропонуються легкі закуски та напої. 

19:00  Перевдягання до концерту. 

19:30  Початок концерту «Вечір з українськими та російскими композиторами». 

20:30  Антракт (20 хвилин). 

21:00  Початок другого відділення концерту. 

22:00  Закінчення концерту. 

22:10 Усі музичні інструменти повинні бути зібрані разом на ар'єрсцені.  

 Супроводжуючий гід залишиться на ар'єрсцені для нагляду за музичними 

інструментами та особистими речами. 

22:15  Гіди супроводжують музикантів до ресторану «Brasserie». 

22:15 – 23:15 Обід у ресторані «Brasserie». 

23:30  Завантаження музичних інструментів оркестрантами. 

23:40  Від’їзд до готелю та нічліг у «The Dolder Grand». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середа, 2 вересня 2009 р. 

07:00 – 10:00 Сніданок у готелі «The Dolder Grand». 

10:00  Ми зустрічаємося в автобусах. 

10:05  Від’їзд (www.andermatt.ch/de/teufelsbruecke-suworow-denkmal-m444). 

12:00 – 13:00 Прибуття до Тойфельсбрюкке («Чортова моста») та меморіалу Суворова. 

Супроводжуючі гіди проводять невелику екскурсію. 

13:00  Обід з легких закусок. 

13:45  Від’їзд до Андерматту. 

14:00 – 17:00 Відвідання музею «Тальмузеум». 

17:00  Від’їзд до перевалу Сен-Ґотард (www.gotthard-hospiz.ch). 

17:30  Прибуття та вечеря у ресторані «Hospiz» на Сен-Ґотарді. 

18:50  Ми зустрічаємося в автобусах. 

19:00  Від’їзд до м. Цюріх через Аіроло. 

22:00  Прибуття та нічліг у готелі «The Dolder Grand». 
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Четвер, 3 вересня 2009 р. 

07:00 – 09:45 Сніданок у готелі «The Dolder Grand». 

09:45  Ми зустрічаємося в автобусах. 

Супроводжуючі гіди перевіряють присутність в автобусі всіх учасників тура, а 

також наявність усіх концертних костюмів та всіх музичних інструментів. 

10:00  Від’їзд до м. Вадуц. 

11:30  Прибуття до ресторану «Hofkellerei» (www.hofkellerei.li). 

11:30 – 14:00 Аперитив із подальшим обідом у ресторані. 

14:00  Ми зустрічаємося в автобусах. 

14:10  Від’їзд до концертного залу у м. Вадуц (Вадуцер Зааль). 

14:30  Прибуття до концертого залу м. Вадуц. 

Вивантаження музичних інструментів оркестрантами. 

14:40 Усі музиканти залишають свої особисті речі та музичні інструменти на ар'єрсцені. 

Невелика екскурсія концертним залом, групами в супроводженні гідів. 

15:00  Репетиція. 

17:30  На ар'єрсцені пропонуються легкі закуски та напої. 

19:30  Перевдягання до концерту. 

20:00  Привітання Дірка Ґ. ван Рімсдайка та Його Високоповажності пана Ігоря Діра, 

Посла України в Швейцарській Конфедерації та Князівстві Ліхтенштейн (м. Берн). 

20:15  Початок концерту «Вечір з українськими та російскими композиторами». 

21:15  Антракт (20 хвилин). 

21:45  Початок другого відділення концерту. 

22:50  Закінчення концерту. 

22:50 Усі музичні інструменти повинні бути зібрані разом на ар'єрсцені. 

Супроводжуючий гід залишиться на ар'єрсцені для нагляду за музичними 

інструментами та особистими речами. 

22:55  Вечеря на ар'єрсцені. 

23:30  Завантаження музичних інструментів оркестрантами. 

23:45  Ми зустрічаємося в автобусах. 

24:00  Від’їзд до м. Цюріх. 

01:30  Прибуття та нічліг у готелі «The Dolder Grand». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

П’ятниця, 4 вересня 2009 р. 

07:00 – 08:00 Сніданок у готелі «The Dolder Grand». 

08:00  Реєстрація від'їзду гостей з готелю, групами. 

08:00 – 09:20 Ми зустрічаємося в автобусах.  

09:20  Супроводжуючі гіди перевіряють присутність в автобусі всіх учасників тура, а 

також наявність усіх музичних інструментів та багажу. 

09:30  Від’їзд до Івердон-Лє-Бен через долину Емменталь. 

11:30  Прибуття до Тракзельвальда. 

11:30 – 12:45 Обід у ресторані «Zur Tanne» (www.tanne-trachselwald.ch). 

13:00  Від’їзд до Івердон-Лє-Бен. 

14:45  Прибуття та реєстрація у готелі «Grand Hotel Des Bains» 

(www.grandhotelyverdon.ch). 

  Усі великі музичні інструменти залишаються у причіпі автобуса. Час на 

відпочінок. 

16:15  Ми зустрічаємося в автобусах. 

  Супроводжуючі гіди перевіряють присутність в автобусі всіх учасників тура, а 

також наявність усіх концертних костюмів та всіх музичних інструментів. 

16:30   Від’їзд до концертного залу «Тампль дю Ба» у м. Невшатель. 

17:00  Прибуття до концертного залу у м. Невшатель. 

Вивантаження музичних інструментів оркестрантами. 

17:05 Усі музиканти залишають свої особисті речі та музичні інструменти на ар'єрсцені. 

Невелика екскурсія концертним залом, групами в супроводженні гідів. 

17:30  Репетиція. 

18:30  На ар'єрсцені пропонуються легкі закуски та напої. 

19:30  Перевдягання до концерту. 

20:00  Початок концерту «Вечір з українськими та російскими композиторами». 

21:00  Антракт (20 хвилин). 

21:30  Початок другого відділення концерту. 

22:40  Закінчення концерту. 

22:45  Завантаження музичних інструментів оркестрантами. 

23:00  Ми зустрічаємося в автобусах. 

23:10  Від'їзд до готелю. 

23:40  Прибуття до готелю «Grand Hotel Des Bains». 

Вивантаження музичних інструментів. Великі інструменті будуть зачинені у 

конференц-залі. 

23:45  Вечеря у готелі «Grand Hotel Des Bains». 

00:45  Нічліг у готелі «Grand Hotel Des Bains». 
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Субота, 5 вересня 2009 р. 

06:30 – 10:00 Сніданок у готелі «Grand Hotel Des Bains». 

12:00 – 13:00 Обід у готелі «Grand Hotel Des Bains». 

13:00  Завантаження музичних інструментів оркестрантами. 

13:15 Ми зустрічаємося в автобусах. 

Супроводжуючі гіди перевіряють присутність в автобусі всіх учасників тура, а 

також наявність усіх концертних костюмів та всіх музичних інструментів. 

13:30  Від’їзд до концертого залу «Вікторія-Хол» у м. Женева. 

14:30  Прибуття до концертного залу у м. Женева. 

Вивантаження музичних інструментів оркестрантами. 

Усі музиканти залишають свої особисті речі та музичні інструменти на ар'єрсцені. 

Невелика екскурсія концертним залом, групами в супроводженні гідів. 

15:00  Репетиція. 

18:00  На ар'єрсцені пропонуються легкі закуски та напої. 

20:00  Перевдягання до концерту. 

20:30  Початок концерту «Вечір з українськими та російскими композиторами». 

21:30  Антракт (20 хвилин). 

21:50  Початок другого відділення концерту. 

23:00  Закінчення концерту. 

23:10  Завантаження музичних інструментів оркестрантами. 

23:30  Піша прогулянка до ресторану «Cave Valaisanne/Chalet Suisse» 

(www.chaletswiss.ch). 

23:30 – 02:00 Аперитив та вечеря у ресторані. 

02:00  Від'їзд до готелю. 

03:15  Прибуття до готелю «Grand Hotel Des Bains». 

Вивантаження музичних інструментів. Великі інструменті будуть зачинені у 

конференц-залі. 

03:30  Нічліг у готелі «Grand Hotel des Bains». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неділя, 6 вересня 2009 р. 

06:30 – 10:00 Індивідуальний сніданок (шведський стіл) у готелі «Grand Hotel Des Bains». 

11:30 – 14:00 Пізній сніданок у готелі «Grand Hotel Des Bains». 

13:30 – 14:00 Реєстрація від'їзду гостей з готелю, групами. 

14:00 – 16:00  Час на Ваш особистий розсуд. 

16:00  Завантаження музичних інструментів оркестрантами. 

16:15  Ми зустрічаємося в автобусах. 

Супроводжуючі гіди перевіряють присутність в автобусі всіх учасників тура, а 

також наявність усіх музичних інструментів, багажу та паспортів. 

16:30  Від’їзд з готелю до аеропорту міста Женева. 

17:30  Прибуття в аеропорт міста Женева. 

  Реєстрація на рейс. Проходження паспортного контролю. Посадка в літак. 

21:20  Виліт до м. Києва (Чартерний рейс PS 4774). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




