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ХОРВАТІЯ – КРАЇНА КАЗКА 
8 ДНІВ 

 
ДЕНЬ 1 
 
07.00 збір групи на автостоянці поблизу залізничного вокзалу міста Львова. 
07.30 відправлення в тур. Переїзд територією Угорщини. 
 
Факультативно пропонуємо екскурсію «Сяйво вечірнього Дунаю» (20 євро) – прогулянка на 
кораблику по величному Дунаю. Ми будемо насолоджуватись надзвичайними панорами вечірнього 
Будапешту. Яскраві самоцвіти підсвічених будівель розкинулись вздовж усієї набережної – 
помпезний Парламент, Академія наук, Королівський палац, і, звичайно ж, незабутні дунайські 
мости… Ми отримаємо незабутні враження від неспішної подорожі із келихом шампанського та 
зможемо зробити безліч чудових фото, які збережуть наші емоції про сяюче і славетне місто 
Будапешт. 
Нічний переїзд в Хорватію. 
 
ДЕНЬ 2 
 
Приїзд у Хорватію. 
Хорватія –  дивовижна і прекрасна країна-казка. Країна, з неймовірно контрастною природою. 
Яскрава, романтична  і повна пригод, але в той же час затишна і спокійна духом. Хорватія – саме те 
місце, де все, що ми бачимо, не піддається поясненню і опису: хвойні дерева, що ростуть поміж 
пальм і апельсинових дерев, чудові бухти, наче з картин, високі гори з бурхливими річковими 
потоками. А ще, міста, що зберігають на своїх вулицях яскраві відбитки непростої хорватської історії, 
доброзичливі і веселі мешканці, які урізнобарвлюють відпочинок своєю життєрадісністю і 
привітністю. 
Паромна переправа із Спліта на острів Хвар (орієнтовно 1.5 год) 
 
Факультативно пропонуєм відвідати Спліт (30 євро). Спліт – друге за величиною і значимістю місто 
Хорватії. На відміну від Загреба, воно розташоване на узбережжі моря і тому більш популярне у 
туристів. Центральна, історична частина міста внесена до списку всесвітньої культурної спадщини 
ЮНЕСКО. Місто Спліт має давню історію, яка ще тягнеться з часів Римської імперії. Тут правили 
Венеціанці, Австрійці, Італійці. Тому архітектури в їхніх стилях тут багато, саме в старій частині. 
 
Збір групи. Переїзд в готель. Вечеря. 
Ночівля в готелі. 
 
ДЕНЬ 3 
 
Сніданок. Вільний день на морі. 
Оглядова екскурсія на острові Хвар (20 євро).  Венеціанська архітектура і широка морська 
набережна, яка ввічливо зустрічає гостей міста, допомогли зробити острів Хвар найбільш шикарним 
і найбільш відвідуваним місцем у південній частині Далмації. Це одне з найбільш романтичних 
місць в країні та місто з давньою історією. Ми з Вами побачимо Францисканський монастир, який 
був побудований у XV столітті та  Іспанську фортецю, яка височіє над містом. Побудована вона в 
кінці XVI століття після руйнування старої фортеці від вибуху в пороховому погребі. В даний час це 
музей. Саме тут слід піднятись вгору на глядовий майданчик, який просто зачарує Вас краєвидом, 
що розкинувся довколо. Під час екскурсії також можливо відвідати пляж. 
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Повернення в готель. Вечеря. Ночівля. 
 
ДЕНЬ 4 
 
Сніданок. Вільний день на морі. 
Факультативно пропонуємо екскурсію на мальовничий острів Брач (30 євро). Брач по праву 
вважається одним з найкрасивіших островів Хорватії. Лазурне море, скелі, соснові ліси і 
виноградники – побачивши ці пейзажі на фото, ви почнете планувати свій поїздку сюди вже 
найближчим часом! В екскурсії ми відвідаємо одне з найпопулярніших містечок острова – Бол, його 
вибирає для відпочинку більшість туристів. Пісчані і дрібно галькові пляжі острова тягнуться вздовж 
узбережжя на десятки кілометрів. Самий відомий з них – “Золотий Ріг”, що входить до числа 
найкрасивіших пляжів Хорватії. Тут можна прокатитися на гідроциклі, освоїти віндсерфінг або 
погрузитися в морську безодню з аквалангом. 
Повернення в готель. Вечеря. Ночівля.  
 
ДЕНЬ 5 
 
Сніданок. Вільний день на морі.  
Факультативно пропонуємо екскурсію з дегустацією місцевого вина (18 євро). Саме тут ми 
познайомимось з секретами місцевих виноробів. Ми відвідаємо місцеву винодільню, де і 
відбудеться наша дегустація. Нам повідають про місцеві традиції виноробства, покажуть своє 
господарство і пригостять всіх смачним вином. У магазинчику у нас буде змога придбати найкращі 
та найсмачніші сорти собі та рідним в подарунок. 
Повернення в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
 
ДЕНЬ 6 
 
Сніданок. Вільний день на морі. 
Факультативно пропонуємо неперевершену прогулянку на прогулянковому катері  на Пакленські 
острови (25 євро), під час якої ми зможемо відвідати одні з кращих пляжів Хорватії та насолодитись 
відпочинком  на цих пляжах. А на звершення дня зможемо милуватись незабутнім заходом сонця з 
палуби нашого корабля. 
Повернення в готель. Вечеря. Ночівля в готелі. 
 
ДЕНЬ 7 
 
Сніданок. Виселення з готелю. 
Відпочинок на морі. 
Збір групи. Переїзд в Україну.  Паромна переправа із  острова Хвар у Спліт (орієнтовно 1.5 год) 
 
ДЕНЬ 8 
 
Повернення в Україну. 
Приїзд у Львів орієнтовно о 00:00. 
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Відправлення: Автостоянка біля залізничного вокзалу міста Львова. 

Час відправлення: Збір групи 07:00; Виїзд 07:30 

Час повернення: Орієнтовно 00:00 

 

Включено у вартість: 

- Проїзд туристичним автобусом по маршруту 

- Проживання в Adriatiq Hotel Hvar *** 

- Сніданки та вечері в готелі 

- Супровід представником туристичного оператора 

 

Не включено у вартість: 

- Проїзд в громадському транспорті 

- Вартість додаткових факультативів + вхідні квитки. 

- Страховий поліс. 

- Курортний збір 7,5 євро/тур. за весь час перебування в турі, оплачується туристами самостійно при 

поселенні. 
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