«Греція - моя любов»
Програма

День 1-й

●
●
●
●

06:30 - збір групи.
07:00 - виїзд групи.
Можлива підсадка по маршруту: Стрий, Мукачево, Берегово.
Нічний переїзд по території Румунії, Сербії та Македонії.

День 2-й

●

Приїзд в Грецію на курорт Пієрія.

Ми в раю... із чистим пляжем, біленьким пісочком... смарагдовим морем...Насолоджуємось
відпочинком, сонцем і морем...

●
●
●
●
●

Поселення в готель після 14:00.
Вільний день.
Відпочинок на морі.
Вечеря.
Ночівля в готелі.

День 3,4,5,6,7,8

●
●
●

Сніданок.
Вільний день.
Відпочинок на морі.

Факультативно пропонуємо:
«Подорож у восьме чудо світу - Метеори» (35€ + 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.
Грецький вечір (25€). На Вас чекають колоритні національні танці, пісні і музика у виконанні

живого оркестру, смачне частування і вино.
Трансфер до Фортеці і вільний час у містечку Платамон (15€). Пропонуємо трансфер до
живописного містечка Платамон що лежить на південно-східному схилі Олімпійських гір.
Спочатку ми відвідаємо давню візантійську фортецю 10 століття. Колись замок був вхідними
воротами Темпейськоі долини, а зараз це чудовий музей під відкритим небом, з якого
відкривається незабутній краєвид на все узбережжя Македонії і Фессаліі. Після відвідання
фортеці, вільний час у місті Платамон. Типові грецькі вулички які виходять до моря, з затишними
тавернами, автентичними магазинчики і чудовими пляжами.
Олімп-Діон (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 грецький
кава в невеликому затишному кафе, розташованому прямо на цій оглядовому майданчику. Далі
екскурсійний маршрут лежить в місто Діон. Античний Діон був культурним центром Македонії, а
сьогодні це величезний археологічний парк у підніжжя Олімпу яким ми прогуляємось з
екскурсоводом. Храми, мозаїки, залишки колон, стародавня дорога - це тільки маленька частина
експозиції Діону.
Екскурсію в місто Салоніки (30€, трансфер – 18€), ну і як без шопінгу... без нього не
обійтись. Салоніки - друге за величиною місто Греції і одне з найкрасивіших в країні. В ході
екскурсії перегорнемо сторінки історії Слоників і Македонії, познайомимось з усіма основними
пам'ятками. Ми погуляємо по історичному центру, відвідаємо Стародавній форум (Агора),
пройдемося по набережній, побачимо символ Салонік - Білу вежу. А у вільний час, самостійно
прогуляємось по місту, купимо сувеніри, відвідаємо численні магазини.
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.
Арідея-Едесса (30€). Поєднання корисного з приємним, саме так ми можемо назвати цю поїздку.
Едесу називають містом водоспадів і романтики. Також туристів приваблюють численні водні
канали, великі зелені парки, маленькі мости. «Лутра», казкове місце з невимовною красою гір,
чистим повітрям і кришталевої водою. Уздовж берегів розташовані джерела з теплою термальною
водою, температура якої досягає +37 градусів. Вас чекає воістину казкове місце з невимовною
красою, чистим повітрям, цілющою вологою гірської річки і термальних джерел.
Трансфер в Неа Потідея (20€) - багатопрофільний курорт Кассандри з відмінними пляжами, з
розвиненою інфраструктурою і розвагами на будь-який смак: віндсерфінг, дайвінг, парасейлінг.
Трансфер на пляж Афітос (25€). Райська село-курорт розкинулося на високому і крутому
скелястому березі. Греки прозвали його «кам'яним балконом». Пляж цінний тим, що над ним
нависає сам Афітос - красиве і дуже атмосферне селище з величезною кількістю таверн і барів на
будь-який смак. З верхньої кам'яної набережної відкривається приголомшливий вид на пляж і на
затоку!
Пропонуємо екскурсію «Смарагдовий рай - острів Тасос» (65€, переїзд + паром). Ми
поїдемо за незвичайним відпочинком на «Marble Beach».. Або «Мармуровий пляж».. Берег тут
покритий білосніжними камінцями з мармуру. Яскравий контраст блакитного моря із мармурним
пляжем відкриють для Вас райський куточок неземної краси.

●
●

Вечеря.
Ночівля в готелі.

День 9-й

●
●
●
●
●
●
●
●

Сніданок.
Звільнення номерів до 12:00.
Вільний день.
Відпочинок на морі.
17:30 - збір групи.
18:00 - виїзд в Україну.
Переїзд по території Румунії, Сербії та Македонії.
Нічний переїзд.

День 10-й

●
●

Можлива висадка по маршруту: Стрий, Мукачево, Берегово.
Приїзд до Львова після 23:30.

