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Вишукані вихідні в Хорватії!!!
Львів – Мукачево – Будапешт - Істрія (1 ніч) – Мостар (1 ніч) – Мукачево – Львів
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МП−Травневі свята
!!!У вартості туру екскурсія по Опатії і Плітвіцьким озерам!!!
Можливість відвідати: Будапешт, Ровінь, Лімський фіорд, Пореч, Мостар і Дубровник в Хорватії, мальовничий Мостар та Благай і Кравіцу в Боснії і
Герцеговині!!!
День 1. Львів - Стрий - Мукачево - Будапешт
Для туристів, які прибувають на Львівський залізничний вокзал - трансфер до Терміналу «А». Відправлення в тур відбувається з Комплексу Термінал
"А". Можлива підсадка в Стрию (+1 година з моменту відправлення в тур), Мукачево (+4 години з моменту відправлення в тур) Перетин кордону.
Переїзд в Будапешт. При наявності вільного часу:
Будапешт з гори Геллерт (Дорослий: 8€

/ Діти: 8€)

У Будапешті створені всі умови для любителів фотографій. Таке враження, що ще на етапі будівництва фортеці в Буді угорський король Бела IV
прорахував майбутній винахід техніки і зрозумів, що з Будайського пагорба, а особливо з гори Геллерт, буде дуже хороший вид на Пешт, мости і
Дунай що зникає в далечінь. Тут все місто як на долоні!
Ажурна прикраса Будапешту (Дорослий: 26€

/ Діти: 18€)

Річкова прогулянка - незабутня водна подорож по Дунаю...
Нічний переїзд в Хорватію.
День 2. Опатія - Ровінь
Переїзд в Опатію.
Оглядова екскурсія перлиною Адріатичного узбережжя – Опатією (входить у вартість туру)
Унікальний теплий і м'який клімат, субтропічна зелень чудових парків і скверів, десятки розкішних готелів, що вишикувалися уздовж знаменитого
прогулянкового променаду, ексклюзивні бутіки європейських фірм, дорогі ресторани і престижні вілли, побудовані ще за часів Австро-Угорщини знайомлять нас з курортом преміум класу. Поселення в готелі (р-н Істрії).
Вільний час. У вільний час пропонуємо:
«Істарський колорит - Ровінь, Лімський фьорд і Пореч» (Дорослий: 46€

/ Діти: 36€)

Під час цієї екскурсії ми зможемо сповна дізнатися історію країни, отримати насолоду від чарівної природи Істрії. Ровінь - це, напевно, найколоритніше і
найбільш італійське місто півострова, не спроста, його ще називають «маленькою хорватською Венецією». Адже кам'яні стіни критих глиняною
черепицею середньовічних будинків старого міста піднімаються з моря, а химерно обрізана берегова лінія з яхтами, що хитаються в блакитній воді
передає неповторну атмосферу, завдяки якій місто ще називають «найромантичнішим містом Хорватії». Далі наш маршрут веде до одного з найбільш
південних фіордів Європи - Лімського, з ущелиною завдовжки 10 км і глибиною 30 метрів, з найширшою частиною приблизно 600 метрів, що виходить
прямо в Адріатику. По обидва боки розташовані дуже круті гори, в деяких частинах вони досягають 100 метрів висоти, вкриті густим лісом, причому у
північній частині затоки, ростуть вічнозелені дерева, а у південній – листяні. Фінальним акордом екскурсії буде відвідування містечка Пореч.
Повернення в готель. Ночівля в готелі.
День 3. Плітвіцкие озера - Мостар
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в Мостар. По дорозі в Мостар, усім бажаючим пропонуємо відвідати:
«Плітвицькі озера» (вх. квиток)
Вся його краса зібрана в 16 озерах, пов'язаних між собою водоспадами і протоками. Ці озера, немов 16 аквамаринів, вінчають собою корону густого
гірського лісу. Прогулянка парком залишить незабутні враження на все життя. Невинність навколишньої природи, широка гладь води, бурхливі
водоспади і просто поточні струмки, найчистіше повітря, аромат квітів і рослин налаштовують на почуття єднання з природою. Вода в озерах
надзвичайного кольору: яскраво-смарагдово-блакитна ... і в той же час абсолютно прозора.
Приїзд в Мостар. Поселення в готелі. Вільний час. У вільний час усім бажаючим рекомендуємо відвідати:
Нічна екскурсія по Мостару (Дорослий: 13€

/ Діти: 10€)

Мальовниче містечко, що розкинулося по обидва боки річки Неретви, сьогодні є одним з найпопулярніших туристичних центрів Боснії та Герцеговини.
Знайомство з містом потрібно розпочати зі Старого мосту, збудованого в XVI столітті, що був частиною багатьох торгових шляхів. Значення цього
моста для місцевої економіки було таким великим, що він постійно охоронявся «мостарами», доглядачами моста. Навколо цього моста зараз є безліч
ресторанчиків і сувенірних лавок.
Повернення в готель. Ночівля в готелі.
День 4. Благай - Кравіца - Дубровник
Сніданок. Виселення з готелю. Вільний час. У вільний час усім бажаючим рекомендуємо відвідати:
Благай і Кравіца (Дорослий: 36€

/ Діти: 30€)

На нас чекає знайомство з одними з найкрасивіших місць в Боснії і Герцеговині. Першим на нашому шляху буде маленьке містечко Благай з головною
визначною пам'яткою - текією для дервішів. Місце для текії вибиралося з особливою увагою. Це повинен бути куточок, сповнений гармонії, і, в той же
час, - затишний. Сім сутностей складають текію: будинок, сходи, вода спокійна і вода текуча, скеля, могила, печера. У Благаї біля витоку Буни є всі ці

складові. Далі нас чекає переїзд в природний парк Кравіца з красивими водоспадами, які розташовані півколом, наче декорації на сцені театру.
Дубровник

(Дорослий: 48€ / Діти: 41€)

одне з найкрасивіших міст Європи. Місто розташоване на скелі, біля самого моря. Рідко де можна зустріти таку красу, гармонію та велич. «Той, хто
шукає рай на землі, повинен відвідати Дубровник» - так оцінив Бернард Шоу це дивовижне місто. Під час пішохідної екскурсії містом нас чекає
знайомство з історією старого Дубровника та його головними визначними пам'ятками.
Повернення в Мостар. Нічний переїзд в Україну.
День 5. Львів
Переїзд в Україну. Орієнтовне прибуття (залежить від проходження кордону) в Мукачеве - 21:00, до Львова - 01:50 (наступний день). Місце прибуття у
Львові - Термінал «А». Трансфер до зал. вокзалу. До нових зустрічей!
Діти
За всіма регулярними автобусними турами.
Діти до 6 років Не оплачують факультативи. Тільки вхідні квитки.
Діти 5,99-15,99 років оплачують факультативи по дитячій вартості (вказано через риску після дорослої).
Не поширюється на тури в розділах: "Тури для школярів" і "Парки розваг".
Групам
Вартість для учасників групи прораховується під запит нашим менеджером.
Під категорію "група" потрапляє група туристів у кількості від 10 осіб з бронюванням на один і той же рейс на одну і ту ж дату туру, від одного
агента, навіть якщо замовлення зроблені різними заявками.
При бронюванні організованої групи без надання безкоштовного місця в кількості від 10 осіб, обов'язковим є замовлення і оплата в офісі агентства
від 3-х факультативних екскурсій, наданих на розсуд Оператора, або, узгоджений з Туроператором Турпакет.
Бронювання організованої групи з наданням безкоштовного місця можливо тільки при кількості групи 11 платних + 1 безкоштовно.
Обов'язковим при бронюванні такої організованої групи є замовлення і оплата в офісі Агента від 3-х факультативних екскурсій, наданих на розсуд
Оператора, або узгоджений з Туроператором Турпакет.
Важливо для представника групи, який подорожує безкоштовно по системі 11 + 1:
• НЕ оплачує вартість путівки
• НЕ оплачує заброньований групою пакет факультативних екскурсій
(Важливо: вхідні квитки оплачує самостійно в турі).
• Оплачує Консульський збір, послуги Візового Центру і візову підтримку (при необхідності відкривати візу).
При оформлені бронювання для групи - можливе використання лише одного сертифіката (за наявності).

Тури для школярів, організованих груп
Якщо група дитяча (вчителі та діти) ми рекомендуємо тури з розділу "для школярів".
Тариф діти до 16 років (на доп. Місці) – НЕ действует!
Правила та бонуси при бронюванні організованих шкільних та студенських груп.
Сертифікат на дитячий тур, тур для школярів НЕ поширюється.
ВАЖЛИВО
Рекомендуємо заповнювати Договір на туристичне обслуговування в такій редакції.
Штрафні санкції вказані в договорі.
Туристи, що здійснюють поїздку по одному можуть бути розміщені в 2 або 3 місних номерах або можна замовити одномісне розміщення за
додаткову оплату.
Міста відмічені в маршруті * здійснюються за додаткову плату при наявності часу і достатньої кількості бажаючих.
У разі скасування оплаченої екскурсії, оператор здійснює заміну з числа тих, що запропоновані в турі.
Додаткові екскурсії організовуються при наявності часу і достатньої кількості бажаючих.
Ціна актуальна на момент замовлення, кількість місць обмежена

Дата
виїзд-повер.

Від 1 людини
(в складі основної групи)

Програма
туру

Дорослі

Діти до 12 років
(3-ій на дод. місці)

11.09 (09:30) - 15.09.20

160 €

100 €

тут

26.09 (09:30) - 30.09.20

160 €

100 €

тут

01.05 (09:30) - 05.05.21

152 €

133 €

тут

25.05 (08:16) - 29.05.21

160 €

100 €

тут

18.06 (09:30) - 22.06.21

166 €

141 €

тут

09.07 (06:18) - 13.07.21

152 €

123 €

тут

09.08 (09:30) - 13.08.21

152 €

123 €

тут

24.08 (06:18) - 28.08.21

152 €

123 €

тут

12.09 (08:16) - 16.09.21

141 €

118 €

тут

22.09 (08:16) - 26.09.21

141 €

118 €

тут

12.10 (09:30) - 16.10.21

133 €

доплата
(за одномісне проживання)
*

**

СПО

НГ

тут

78 €
68 €

Р
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ДК
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ДВ

8М

ДН
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Зміна програми, тарифів і вартості туру!

Бонуси, подарункові сертифікати, ваучери
Купуючи Турпакет, Ви зможете вибрати конкретні екскурсії в ході туру.
Що таке
Турпакет?
Що таке
Подарунковий
сертифікат?

Турпакет – це доплата до вартості туру у вигляді суми, на яку можна відвідати додаткові екскурсії та програми під час
туру. Турпакет НЕ поширюється на вартість вхідних квитків, навушників і проїзд в транспорті (громадському і
спеціалізованому)
Подарунковий сертифікат зменшує вартість туру на суму зазначену в сертифікаті.

Шо таке
Радіогід?
Вартість туру ВКЛЮЧАЄ:
• Проїзд по маршруту автобусом туристичного класу;
• Проживання по маршруту в готелях на базі сніданків,
• Супровід гіда керівника по всьому маршруту;
• Дві екскурсії, вказані в програмі.
Додатково оплачується:
• Турпакет на будь-яку з можливих сум (на обрану суму можна відвідати додаткові екскурсії та програми під час туру)
• послуга "гарантійний платіж від невиїзду" - 13 €
• Послуга "Гарантійний платіж" дозволяє зменшити фінансові втрати при відмові від туру, у випадку повідомлення Туроператора, не пізніше ніж за 24
години до початку туру, про неможливість здійснення поїздки. У такому випадку, туристу повертаються кошти оплачені за тур, за виключенням
візового, консульського зборів і суми гарантійного платежу. У разі, якщо турист скористався послугою "гарантійний платіж", проте відмовився від
подорожі пізніше, ніж за 24 години до початку туру, вартість оплачених, таким туристом, послуг поверненню не підлягає.
• послуга "гарантований номер місця" - 13 € (місця з 1 по 16).
• страховий поліс (на всі тури з 10.09.19)
З 11.06.2017 року почав діяти безвізовий режим. Для поїздки у 34 європейські країни
Громадянам України слід мати лише біометричний паспорт - віза не потрібна.
Для тих, в кого паспорти НЕ біометричні чи потрібна віза:
• Візова підтримка (при необхідності відкривати візу) - 10€
• Проїзд громадським транспортом;
• Рекомендовані програми;
• Особисті витрати (обіди, сувеніри);
• консульський збір Хорватії– 35 € (крім категорій громадян, звільнених від оплати – пенсіонери, діти до 18 років… згідно договору про спрощення
візового режиму).
ВАЖЛИВО:
• Важливо! Без оплати замовлення документи НЕ приймаються;
• Туристи, що подорожують одні, можуть бути розміщені в тримісних номерах, де третє ліжко - додаткове або диван;
• Турист несе фінансову відповідальність за псування майна готелю і автобусу;
• Автобусне обслуговування у вільний час не передбачене;
• Місця збору і посадки/висадки туристів по маршруту:
Львів - головний зал. вокзал (пл. Двірцева, 1, паркінг - праворуч від головного входу, за сквером);
Мукачеве – заправка OKKO (вул. Лавківська, 1-в, об'їзна дорога міста);
• Компанія не несе відповідальність за роботу митних та прикордонних служб, а також за затори на дорогах і погодні умови;
• Туристична компанія залишає за собою право змінювати програму туру без зменшення загального об'єму послуг.
Вартість туру ВКЛЮЧАЄ:

•
Додатково оплачується:

•
Турбиржа | Где купить тур? | Ищу тебя | Голосование

