«Рай на землі є – Албанія і Греція»
Програма

День 1-й

●
●
●
●

08:00 - збір групи.
08:30 - виїзд групи в Сербію.
Поселення в транзитний готель на території Сербії.
Ночівля.

День 2-й

●
●
●

Ранній сніданок.
Звільнення номерів.
Переїзд по території Сербії та Македонії.

За умови швидкого проходження кордону факультативно пропонуємо:
Екскурсія по м. Охрид (трансфер - 10€, трансфер і оглядова екскурсія - 15€), яке внесене
до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.
Багато туристів називають Охрид найпрекраснішим містом Македонії. Протягом декількох століть
він був столицею стародавнього Македонського держави. Сучасний Охрид - найпопулярніше місто
на всьому Балканському півострові. Його історія налічує більше 2500 років.
У вільний час пропонуємо відвідати Охридське озеро - головну визначну памятку міста. Містечко
Охрид розташовне на березі однойменної водойми, площею 358 квадратних кілометрів і глибиною
до 288 метрів. Це найстаріше і найглибше озеро на всьому півострові, з'явилося воно 5 мільйонів
років назад. Озеро цікаве унікальною ендемічною екосистемою, і в цьому схоже на Байкал або
Танганьїку.

●

Переїзд в Албанію – країну двох морів.

Адже природа щедро нагородила Албанію: країна лежить уздовж двох морів - Адріатичного й
Іонічного.

●
●
●

Переїзд на крурорт Вльора.
Поселення в готель.
Ночівля.

День 3-й

●
●
●
●

Сніданок.
Вільний день.
Відпочинок на морі.
Знайомство із курортом.

Пропонуємо вечірню екскурсію: «Вльора – місце зустрічі двох морів» (8€).
Вльора – найпрекрасніший курорт Албанії. Щорічно сюди прагнуть потрапити безліч туристів,
адже саме в цьому місці зустрічаються два моря. Це місто обов’язково порадує мандрівників, які
цікавляться історією. Тут тісно переплелися й залишили свій відбиток грецька, римська та
турецька культури.

●

Ночівля в готелі.

День 4-й

●
●

Сніданок.
Вільний день на морі.

Пропонуємо відвідати:
Берат та Аполлонія (18€ + вх. квиток). Берат це місто-музей, одне з найдавніших і
мальовничих міст Албанії. Пишність міста складається з його природи і неповторної архітектури.
Місто налічує історію в більш ніж дві тисячі років. Берат - це цілий комплекс, який складається з
розташованого на горі замку й історичних кварталів, які знаходяться біля підніжжя гори. Це місце
створене для того, щоб ним захоплюватися. Тут не хочеться говорити, але хочеться слухати,
вбирати, запам'ятовувати, щоб повернутися додому в стані «просвітлення». Недалеко від Фіері
знаходиться стародавній порт Аполлонія, заснований греками з Іллірії. Археологічний парк
первозданного вигляду. Це був економічний і торговий центр і одночасно фортеця Адріатичного
басейну.

●

Ночівля.

День 5-й

●
●

Сніданок.
Вільний день на морі.

Пропонуємо відвідати:
Екскурсія в столицю Албанії Тирану, Національний парк Дайті та стародавню Крую
(40€/35€). Тирана - це столиця і найбільше місто в Республіці Албанія, її культурний, економічний
і політичний центр. Екскурсія починається з центральної площі під назвою Скандерберг. Зі сходу
площу як би обіймають височини гори Дайті. Поруч знаходиться справжній східний базар. Навряд
чи ви де-небудь на європейському континенті зможете знайти ще один такий. Ринок дуже
колоритний, тут можна не тільки купити оригінальні сувеніри, а й глибше зрозуміти міську
культуру Тирани. Далі піднімемося по Сучасній канатній дорозі на гору Даіті.
Круя - місто, зведене ще в середньовіччі на вершині гори Сари-Салтиков. Це місто було столицею
національного героя Албанії Георгія Кастриоти, названого Скандербегом (тобто Олександром - на
честь Олександра Макендонского), який в середині 15 століття вперше в історії Албанії підняв над
фортецею Круя прапор повстання проти османського панування, - червоне полотнище з чорним
орлом, яке і до цього дня є національним прапором країни.

●

Ночівля.

День 6-й

●
●

Сніданок.
Вільний день на морі.

Гірокастр та Райскі пляжі містечка Ксаміль (25Є) – Екскурсія на цілий день. Розпочнемо нашу
екскурсію із зустрічі зі стародавнім Гірокастром. Чарівний старий центр м. Гірокастр знаходиться
в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це середньовічне місто з цікавою архітектурою,
розташоване на пагорбі з видом на долину і гори, дозволить Вам зануритися в минуле Албанії.
Поїздка в Гірокастр прекрасна. Після прибуття ми потрапимо в фортецю, звідки відкривається
панорамний вид на місто. Тут же знаходиться і музей зброї. Далі, після невеликої прогулянки по
вузьких, мощених бруківкою, вуличках, ми відвідаємо етнографічний музей, розташований у
колишньому будинку батьків диктатора Енвера Ходжі, де зможемо отримати повне уявлення про
те, як жили люди в епоху завоювання Османської імперії. Після вільного часу для самостійного
знайомства з містом і прогулянки по магазинах, ми вирушимо до прилеглого озера і спробуємо
делікатеси даного регіону. А в завершення ми відвідаємо Ксаміль– південне містечко країни,
розташоване на березі блакитного Іонічного моря. За колір води і природну красу, курорт Ксаміль
часто називають - «Албанські Сейшели». Розглядаючи фото узбережжя Ксаміль, дійсно думаєш,
що це якийсь райський острів в далекому теплому океані. Час для відпочинку на морі.

●

Ночівля.

День 7-й

●
●
●

Ранній сніданок.
Звільнення номерів.
Переїзд на узбережжя Егеського моря - Греція (район Центральна Пієрія).

Факультативно пропонуємо:
«Подорож у восьме чудо світу - Метеори» (49€ + вх. квиток в один
монастир 3€, сплачується на місці) - величезні кам'яні брили висотою в 300-700 метрів на
вершині яких ченці організували свій аскетичний спосіб життя, пішовши в прямому сенсі слова в
небо, подалі від повсякденної суєти.
І сьогодні залишається загадкою, як монахи піднімалися на такі висоти по прямовисній скелі без
натяку на існування сучасної альпіністської екіпіровки. Ви побачите діючі монастирі серед
неповторних кам'яних брил. Час і природа надали їм фантастичні чаруючі форми.

●
●

Пізнє поселення в готель.
Ночівля.

День 8-й

●
●

Сніданок.
Вільний день на морі.

Олімп-Вергина (25€). Олімп - це гірська гряда протяжністю 6 км. Найвищою точкою є вершина
Мітікас (в перекладі з грецького означає «носик»), її висота 2917м над рівнем моря. Зупинка на
оглядовому майданчику Олімпійської гряди, на висоті 1300м. З цієї точки можна побачити
приголомшливу панораму Північної Греції, найвищу вершину - Мітікас, а також попити грецької
кави в невеликому затишному кафе, розташованому прямо на цьому оглядовому майданчику.
Далі екскурсійний маршрут лежить в місто Вергіни. Тут порівняно недавно, в 60-і роки минулого,
XX століття, були виявлені царські гробниці: Філіпа II, його сьомої дружини - Клеопатри, а також
гробниця Олександра IV, це син Олександра Македонського і Роксани.

●

Ночівля.

День 9-й

●
●

Сніданок.
Вільний день на морі.

Після ранкової прогулянки морем і ранкового купання пропонуємо:
Після обіду пропонуємо поїхати на екскурсію в місто Салоніки (25€). Салоніки - друге за
величиною місто Греції і одне з найкрасивіших в країні. В ході екскурсії перевернемо сторінки
історії Салоніків і Македонії, познайомимося з усіма основними пам'ятками. Ми погуляємо по
історичному центру, відвідаємо древній форум (Агора), пройдемося по набережній, побачимо
символ Салонік - Білу вежу. Ну і як без шопінгу... без нього не обійтись.

●
●
●

Вільний час.
Повернення в готель.
Ночівля.

День 10-й

●
●

Сніданок.
Вільний день на морі.
Аквапарк «Waterland» (20€, вхідний квиток оплачується додатково),знаходиться всього в 8
км від м Салоніки, розкинувся на площі 150 000 кв. м. Тут розташований найбільший басейн в
Європі (3500 кв.м) з штучними хвилями досягають 1,5 м у висоту. Комплекс примітний ще й тим,
що тут встановлена одна з найсучасніших систем автоматичного контролю за фільтрацією води,
що забезпечує чистоту води протягом 24 годин. На території аквапарку затишно розташовані
водні гірки і серпантини з вихідної висотою 13 м, басейни для дітей і дорослих, баскетбольний та
волейбольний майданчики, тенісні корти, поле для міні-футболу, спортивний зал, дитячий
майданчик, оренда дитячих автомобілів, ігровий зал, кафетерії і ресторани, медпункт.
«В Касторію за хутром та архітектурними шедеврами візантійської епохи» (35€ / 30€).
Протягом своєї багатовікової історії місто було не раз в облозі й піддавалось вторгненням з боку
Болгарії та Туреччини. Але, незважаючи на це, Касторії вдалося зберегти до наших днів
величезну кількість візантійських церков, а також реліквій й особняків, як доказ свого розквіту за часів активної торгівлі хутряними виробами в багатьох великих містах Європи. Касторія
знаменита своїми фабриками з виготовлення хутряних виробів. Шубу на будь-який смак і фасон
можна купити тут прямо у виробника. Багатий вибір моделей, висока якість обробки хутра
приваблює покупців з усієї Європи.

●

Ночівля.

День 11-й

●
●
●

Сніданок.
Звільнення номерів.
Переїзд по території Македонії та Сербії.

Для тих, хто бажає екскурсія по Скоп’є (10€). Столиця Македонії, місто з драматичною і
захоплюючою історією. Для цікавого відпочинку тут буквально все: чудової краси храми і затишні
вулички, старовинні палаци і розкішні парки, магазини і ринки, і, звичайно ж, безліч ресторанів і
центрів розваг. Вважається, що Скоп’є був заснований 518 року за наказом імператора Юстиніана
I. Але поселення на місці міста існували і до цього, тільки значна їх частина була зруйнована
найсильнішим землетрусом. Після того, як місто було наново відбудоване за наказом
візантійського правителя, було покладено початок його офіційної історії.

●
●

Поселення в транзитний готель в м. Белград.
Ночівля.

День 12-й

●
●

Ранній сніданок.
Переїзд по території Угорщини.

При наявності вільного часу пропонуємо екскурсію:
Прогулянка по Дунаю на кораблику в Будапешті (20€) - під час екскурсії перед Вами
відкриється панорама, яка вважається частиною Всесвітньої культурної спадщини: 9 мостів через
Дунай, фортечна гора з Королівським палацом, а також набережна у святковій ілюмінації.

●

Нічне прибуття у Львів.

