Відпочинок на морі в Хорватії
tour-group.com/tours/velychnyj-budapesht/

Виїзд
Тривалість

10 днів

Місто
відправлення

Львів

Країна

Хорватія

Транспорт

Автобус

Маршрут

Львів-Стрий-Свалява-Мукачево-Ужгород-Чоп-ХорватіяЛьвів

Ціна для дорослого

7655 ГРН Стара ціна: 8555 ГРН

Комісія для дорослого
Ціна для дитини (2-12 р.)

5555 ГРН Стара ціна: 6555 ГРН

Комісія для дитини

ВХОДИТЬ В ТУР
проживання в готелі 7 ночей;
харчування сніданки+вечері;
проїзд за маршрутом до готелю;
страховий поліс;
керівник-супроводжуючий.

НЕ ВХОДИТЬ В ТУР
Особисті витрати;
Курортний збір в готелі (1,5 євро/1 доба);
Додаткові екскурсії.

ВІЗА
Біометричний паспорт.
День 1 - 15.07
Виїзд з України.
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Відправлення Місто, місце посадки пасажирів
08:30

Львів – паркінг ТРЦ “Вікторія Гарденс”, вул. Кульпарківська,
226а

09:30

Стрий – АЗС “ОККО”, вулиця Болехівська, 49 (на кільці)

12:00

Свалява – АЗС “Маркет” , автодорога Київ-Чоп

13:00

Мукачево – АЗС “ОККО” вул. Лавківська, 1В (біля Епіцентру)

13:45

Ужгород – АЗС “ОККО” вул. Гагаріна, 101 (Дравців круг)

14:00

Чоп – АЗС “ОККО”, автодорога Київ-Чоп, 828 км( перед
кордоном)

Проходження Україно-Угорського кордону. Транзитний переїзд до Хорватії.
День 2 - 16.07
Прибуття у Хорватію у місто-курорт Водіце.
Місто вважається одним з найбільших туристичних центрів Північної Далмації.
Також це один з найзеленіших куточків Хорватії, де пляжі чергуються з
оливковими, мандариновими і сосновими лісами. Багато пляжів
означена Блакитним прапорами ЮНЕСКО. Свого часу місто побувало під владаю
римлян австрійців, турків та італійців.Про велике минуле свідчать історичні
пам’ятки, а саме кафедральний собор св. Хреста (1473 г.), залишок оборонної
стіни – трикутна вежа Чоричів Торань (16 ст.) і дві церкви Святого хреста, а також
бруківчасті вулички .
Поселення в готель (о 12.00).
Відстань до пляжів:
Pebble beach – 300 м
Imperial Beach – 350 м
Hangar Beach – 400 м
Male Vrulje Beach – 450 м
Lovetovo Beach – 600 м
Відстань до центру міста : 800 м.
Найближчий супермаркет “Tommy”: 150 м.
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Відпочинок на морі.
Вечеря та ночівля в готелі.
День 3 - 17.07
Сніданок в готелі. Відпочинок на морі.
Рекомендуємо факультативно: Ескурсія «Діаманти Адріатики: Спліт та
Макарська» (35 €, трансфер 30€).
Спліт – місто з багатою історією. Воно розташоване на півострові між затокою
Каштела і Сплітським каналом біля підняжжя Мосорських гір. Завдяки тому,що в
різний час містом керували різні нації вони зберегло свою
унікальність.Знаходиться в центральній частині країни і творить свою історію вже
1710 років. Кажуть, що саме в Спліті народився римський імператор Діоклетіан,
відомий не тільки реформами в стародавньому Римі, а й найжорстокішими. І
головна визначна пам’ятка міста – це палац Діоклетіана (спадщина ЮНЕСКО).
Крім нього такі шедеври міста, як храм Юпітера, Кафедральний собор Святого
Дюйма, площа у венеціанському стилі, Срібні і Золоті ворота, можуть по праву
вважатися одними з найцікавіших культурних пам’ятників Адріатики.
Макарська — туристичний центр, розташований у формі підкови в бухті між
горами Біоково та Адріатичним морем.Центр Макарської — старе місто з
вузькими вулицями з кам’яної бруківки та історичними будівлями. Найбільш
відомі – церква Св. Марка і церква Св. Петра, Францисканський монастир, палаци
в стилі бароко і венеціанський фонтан, створений в 1775 році.Поблизу сучасного
міста існувало поселення вже в середині другого тисячоліття до нашої ери.
Вважається, що цим поселенням користувались критяни на шляху до
Адріатичного узбережжя (так званий «бурштиновий шлях»).
Вечеря та ночівля в готелі.
День 4 - 18.07
Сніданок в готелі. Відпочинок на морі. Вільний день.
Вечеря та ночівля в готелі.
День 5 - 19.07
Сніданок в готелі. Відпочинок на морі.
Рекомендуємо факультативно: Екскурсію до Національного парку Крка
(20€+29€ вхідний квиток / 15€+18€ вхідний квиток ).
Крка – національний парк в Хорватії з 1985 року. Це 7 мальовничих каскадів,
розміщених уздовж всієї річки. Найбільшим і відомим є нижній — Скрадінскі Бук
має 17 щаблів висотою більше 45 метрів, висота ж найбільшого вище 60 м. Також
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на території є францисканський монастир з 14 ст, тут можна займатись всіма
видами відпочинку і до 2021 року навіть плавати під каскадами, так як з
наступного року це вже буде заборонено.
Вечеря та ночівля в готелі.
День 6 - 20.07
Сніданок в готелі. Відпочинок на морі.
Вечеря та ночівля в готелі.
День 7 - 21.07
Сніданок в готелі. Відпочинок на морі.
Рекомендуємо факультативно: поїздка до національного парку
«Плітвіцькі озера» (трансфер 30€ + вх. квиток 42€ /трансфер 30 € +
вх. квиток 15 €)
Національний парк «Плітвіцькі озера» є справжньою перлиною світового
рівня і входить у першу сотню об’єктів, що знаходяться під охороною ЮНЕСКО.
Цю унікальну за красою екологічну систему із 16 карстових каскадно
розташованих озер, десятків малих і великих водоспадів і печер називають
«шматочком раю на землі». У будь-який квиток вже включено переміщення по
парку на кораблях і автобусах,адже площа цього дива становить 29685 гектарів.
Він є найбільшим з 8 природних і національних парків Хорватії і найстарішим.
Свій статус він отримав в 1949 році. Розташований парк в улоговині між високих
гір Дінарського нагір’я в долині річки Корану.
Вечеря та ночівля в готелі.
День 8 - 22.07
Сніданок в готелі. Відпочинок на морі.
Рекомендуємо факультативно: Передвечірній променад у м.Трогір
(трансфер 12є).
Трогір – місто-музей, занесене до списку об’єктів Світової спадщини
ЮНЕСКО. Місто заснували ще давньогрецькі колоністи у ІІІ столітті до н.е. У
Центральній Європі він вважається найкраще збереженим романсько-готичним
містом. Головною пам’яткою є Собор Св. Лаврентія, портал західних воріт
якого виготовив далматинський скульптор і архітектор Радован.
Вечеря та ночівля в готелі.
День 9 - 23.07
Сніданок в готелі. Виселення з готелю о 10.00.
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Відправлення з Хорватії 0 10.30. Транзитний переїзд через Угорщину.
День 10 - 24.07
Прибуття в Україну. Очікуване прибуття до Львова о 13 год.
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