
«Грузинська пісня про любов» ВИЇЗД ЗІ ЛЬВОВА
Програма

День 1-й

08:30 - збір на з/д вокзалі м. Львів.●

09:00 - виїзд групи в тур.●

Можлива підсадка в м. Чернівці.●

Перетин кордону.●

Переїзд по території Румунії і поселення в готель.●

Ночівля.●

 День 2-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Переїзд в Бухарест. ●

Екскурсія по м. Бухарест (у вартості туру)  -  головне румунське місто і  культурний центр
країни.  Він  приваблює  туристів  багатою  історією,  колоритною  атмосферою  і  незвичайними
пам'ятками - тут є своя Тріумфальна арка і найбільший будинок Парламенту в світі. А головна
дивина - це Старий Бухарест з його вузькими вуличками, церквами та історичними пам'ятками.
Серце міста  -  історичний район Ліпскані  з  однойменної  пішохідною вулицею.  Раніше це  був
ремісничо-торговий, а зараз найпрестижніший квартал міста - улюблена зона відпочинку туристів
і городян. Саме звідси ми і почнемо знайомство зі столицею Румунії.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Автобусна екскурсія по Бухаресту (15€). Столиця країни дійсно велика. Побачити максимум в
Бухатесте на своїх двох - неможливо. Бухарест це сучасне румунське місто, квітуче, з безліччю
інфраструктурних проектів, які вже істотно змінили його старовинний вигляд. У минулому носив
ім'я «маленького Парижа», сьогодні він є дуже цікавим міксом старого і нового. Тут поруч один з
одним можна побачити тривікову церкву, офісну будівлю зі скла і сталі, та бетонний житловий
кошмар комуністичної епохи. Правда, в останні роки Бухарест істотно європеїзувався, став більш
модним і реставровані зовсім вже страшні пострадянські райони завдяки грантам від ЄС.
Знаєте, яка найбільша будівля в світі після Пентагону? Це Палац Парламенту в Бухаресті
(15€ + вх. квиток). Сьогодні - це головна визначна пам'ятка Румунії. У минулому - ненависний
жителям країни символ деспотизму і гноблення. Чим же не подобалась ця чудова архітектурна
споруда? Яке місце в житті міста та країни займає сучасний Палац Парламенту?

15:00 - переїзд і поселення в готель в Стамбул.●

Ночівля.●



 День 3-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Загадковий і величний, галасливий і казково красивий, Стамбул - це міст між Європою і
Азією (у вартості туру),  між традиційним Сходом і  сучасним Заходом. За всю свою багату
історію  він  встиг  змінити  кілька  імен  і  побувати  столицею  чотирьох  імперій:  Римської  та
Візантійської, Османської та Латинської. Під час нашої екскурсії ми познайомимося з цим чудовим
містом і  побачимо: Блакитну мечеть, римський іподром, турецькі  лазні  Роксолани, міст через
Босфор, палац Топкапи, площу Султана Ахмеда. Також під час екскурсії відвідаємо фабрику по
виготовленню шкіри і шуб.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Айя Софія і Цистерна Базиліка (20€ + вх. квиток). Якщо Ви приїхали в Стамбул, то обійти
стороною Ай Софію неможливо, та й пропустити Ай Софію - пропустити все найцікавіше. Собор Св.
Софії дивує своєю архітектурою, чудовими мозаїками і легко відчутною аурою місця сили. На його
стінах  символи  християнства  є  сусідами  з  арабською  в'яззю,  не  змішуючись,  але  взаємно
доповнюючи один одного.
Якщо ви звикли, що пам'ятки - це завжди храми, собори, мечеті і палаци, то в Туреччині вас чекає
справжнє відкриття. У Стамбулі одним з найбільш унікальних пам'яток старовини є водосховище
IV століття, яке називається Цистерна Базиліка і знаходиться в самому центрі міста. Цистерна
Базиліка віддалено нагадує палац, оскільки складається з 336 дев'ятиметрових колон. Усі колони
зовні відрізняються, так як були привезені з різних античних храмів.
Кораблик по Босфору (20€) - морська прогулянка по Босфору відкриє вам всю велич и пишність
Стамбула.  Ми  побачимо  з  палуби  корабля  найвідоміші  історичні  пам'ятки  колишньої  столиці
Римської, Візантійської та Османської імперій: Палаци Долмабахче и бейлербея, фортеці Румелі
Хісар и Анадолу Хісар, острова Галатасарай, Кашик та Седеф.

15:00 - переїзд та поселення в готель в Каппадокії.●

Ночівля.  ●

 День 4-й

До сніданку можливість насолодитися красою Каппадокії і зустріти світанок на
повітряній кулі (додаткова оплата).

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Каппадокія  -  самобутній  регіон  Туреччини  з  печерними  готелями,  підземними  містами,



польотами на повітряних кулях,  своєрідною їжею, хеттським мистецтвом, лижними походами
згаслими вулканами та приголомшливими пейзажами.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Що за  чудовий край...  Каппадокія  (25€  + вх.  квиток).  Пропонуємо  вам  зробити  низку
дивовижних відкриттів.  Цей регіон Туреччини це щось особливе. Прогулянка по ландшафтам
незвичайних кольорів. Скелі, немов бджолиний вулик, поцятковані ходами, колись були будинком,
колись фортецею. Місто Гереме-серце Кападокії,  скеля-фортеця Учхисар -  невимовний зразок
гнучкості  людського  мислення,  Долина  любові  -  символ  всього  регіону.  Гарантуємо,  ви  не
пошкодуєте!

Переїзд і поселення в готель.●

Ночівля.●

 День 5-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Перетин Турецько-Грузинського кордону.●

Переїзд в Батумі.●

Перше враження про Батумі (у вартості туру) скласти непросто: надто тісно тут переплелися
блиск і  простота,  нове й старе,  західне та східне.  Давайте разом спробуємо розплутати цей
клубок і роздивитись справжній Батумі - такий, яким його знають місцеві жителі. Ви пройдете по
розкішній вулиці Руставелі і  затишному турецькому кварталу, доторкнетеся до повсякденного
життя молодих та поважних батумців, заглянете в старі дворики і відшукаєте найкращі хачапурі
по-аджарський. Залишимо осторонь монотонні факти й дати - ми вирушаємо туди, де живе душа
Батумі!
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Краще роздивитись морську столицю Грузії  вам допоможе  прогулянка на кораблику
уздовж набережної Батумі (10€).
Ботанічний  сад  Батумі  (10€  +  вх.  квиток)  -  райський  куточок  для  любителів  природи.
Батумська  перлина  з'явилася  на  карті  Грузії  в  1892  році,  коли  географ і  мандрівник  Павло
Татаринов  заснував  на  узбережжі  Батумі  так  званий  «сад  акліматизації»,  призначений  для
пристосування субтропічних рослин до місцевого клімату. Ландшафтний дизайн парку створено
за аналогією з легендарними садами Семіраміди - у вигляді ярусів, які спускаються по горбах до
берегів  Чорного  моря.  Його  дев'ять  флористичних  відділів  уособлюють  собою  великі
садово-паркові ділянки, де зосереджені трави, квіти, кущі та дерева різних регіонів і кліматичних
поясів нашої планети.
Одна з найяскравіших родзинок міста Батумі - це його канатна дорога - «Арго» (10€ +
вх. квиток), що є до того ж, однією з найтриваліших в Грузії. Незалежно від сезону, тут завжди
можна  побачити  туристів,  охочих  оглянути  курорт  з  висоти  пташиного  польоту.  Більшість
рекомендують кататися на канаті  ввечері,  а то і  вночі,  коли вмикають підсвітку і  місто стає
схожим на сучасний мегаполіс, що переливається тисячами вогнів. Ми ж вважаємо, що на його
верхньому майданчику однаково красиво і цікаво в будь-який час доби.



Поселення в готель.●

Ночівля.●

 День 6-й

Сніданок.●

Виселення з готелю. Сьогодні ми проведемо прекрасний день, який вам обов'язково запам'ятається●

красою Грузинських пейзажів.
Переїзд в Кутаїсі.●

Оглядова екскурсія по м. Кутаїсі (у вартості туру) - місто незвичайної краси в західній Грузії,
розташований на двох берегах річки Ріоні. Свою історичну назву місто отримало від слова «куат»,
що перекладається з древнегрузинского як «кам'янистий» і характеризує розташування міста на
крутий  скелястій  місцевості.  Приїжджаючи  до  Грузії  на  відпочинок  в  Кутаїсі,  ви  не  тільки
потрапляєте в старовинний південне місто, ви потрапляєте в куточок давньої історії цієї гостинної
країни.  Кутаїсі  є  одним  з  найдавніших  міст  світу.  Перші  пам'ятки,  які  підтверджують  його
існування, відносяться до VI століття до нашої ери.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Каньйон Мартвілі і печера Прометея (25€ + вх. квиток). Ми відвідаємо загадковий Каньйон
Мартвілі,  який  перебуває  у  списку  10  пріоритетних  місцевостей  Грузії.  На  човнах  зможемо
заплисти досить глибоко в каньйон і своїми очима побачити дивовижну красу тутешньої природи.
Ви  розглянете  Царську  купальню з  прозорою бірюзовою водою,  яка  ніколи  не  нагрівається.
Корінні жителі називають це місце «царська купальня сім'ї Дадіани». Каньйон Мартвілі цікавий не
тільки чудовими видами, а й знахідками археологів: в каньйоні і його околицях були знайдені
скам'янілі кістки стародавніх тварин, відбитки лап динозаврів і  сліди оселі первісної печерної
людини. Мартвільскій каньйон можна оглянути, взявши на прокат човен, або з дерев'яного моста,
звідки відкривається вид на каньйон зверху.
Печера Прометея - справжнє царство сталактитів й сталагмітів, підсвічених яскравими квітами.
Такої краси ви не зустрінете більше ніде! Ви зможете прогулятися по печері пішки (1,5 км) або
проплисти під її склепіннями на човні.

Ночівля.●

 День 7-й

Сніданок.●

Виселення з готелю. ●

Переїзд в Боржомі.●

Екскурсія  по  м.  Боржомі  (у  вартості  туру).  Оздоровчий  курорт  з  гарячими  джерелами,
розташований в південному регіоні Грузії - Самске-Джавахеті. Мальовниче місце, яке знаходиться



в ущелині річки Агура на висоті 800 метрів над рівнем моря. Це прекрасне місто давно заслужило
всесвітню славу як відмінний курорт з геотермальними мінеральними джерелами. Його зручне
розташування в  красивих горах Малого Кавказу  цілий рік  змушує радіти  вас  його  казковим
пейзажам, та дарує можливість відпочити і оздоровитися.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Ахалцихе - Південний Форпост Грузії та місто, висічене в скелях, - Вардзія (33€ + вх.
квиток).  На  невеликому  пагорбі,  біля  самого  берега  тихої  річки  Поцхові,  височить  головна
визначна пам'ятка міста  Ахалцихе -  старовинна кам'яна фортеця Рабат.  Її  назва  походить з
арабської мови і означає «укріплене місце». Вона розташована на західній околиці міста. Її видно
практично з будь-якої точки міста. Побудована в XIII  столітті,  це військова споруда побачила
чимало  на  своєму  віку.  Фортеця  неодноразово  руйнувалася,  часто  перебувала  в  облозі,  і  в
підсумку  ввібрала  в  себе  сліди  різних  культур  і  релігій.  Ну,  а  зараз,  завдяки  колишньому
президенту Михайлу Саакашвілі, вона повністю відновлена і приваблює натовпи туристів, щоб
вразити, і зачарувати мандрівників своєю красою, і величністю.
Історично в Грузії - країні високих гір і кам'яних скель - склався особливий вид архітектурного
мистецтва - висічення в скельних монолітах храмів, фортець і навіть цілих міст. Серед об'єктів
такого унікального зодчества стало і дивовижне, стародавнє місто Вардзія. Місто було створено в
XII - XIII століттях під час правління Георгія III і його дочки цариці Тамари для захисту південних
рубежів Грузії. Вардзія - це не просто хаотично вириті в прямовисній скелі печерні приміщення. Це
справжній багатоповерховий комплекс з вулицями, тунелями і сходами, що ведуть повз монастир,
храми, фортеці, лазені, бібліотеки, житлових будівель тощо. Всього понад 600 з'єднаних ходами
приміщень, які тягнулися вздовж гори в довжину на 800 метрів, в глибину гори до 50 метрів і в
висоту на вісім поверхів.

Переїзд та поселення в готель.●

Ночівля.●

 День 8-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Ласкаво просимо в Тбілісі  (у  вартості  туру)!  Тбілісі  -  столиця,  найбільше місто,  а  також
адміністративний, культурний, науковий і духовний центр Грузії. Місто, що раніше звалося Тифліс,
давно перевалило за свій 1500-тисячолітній ювілей, але все також молоде душею й привабливе. У
перекладі  з  грузинської  назва звучить як «тепле джерело»,  й воно справді  зустрічає гостей
душевно і радо. Місто класики і модерну, стародавніх стін та веж, блискучих висоток хмарочосів.
Тбілісі - справжній хамелеон. Запрошуємо на оглядову екскурсію по цьому чудовому місту.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
«Колиска релігії» в Грузії (15€). Мцхета - дуже стародавнє місто, найперша столиця Грузії,
фактично серце Грузинської цивілізації. Місто є давньою столицею держави Іберія на території
якого  знаходиться  сучасна  Грузія,  місто,  яке  знаходиться  в  переліку  всесвітньої  спадщини
Юнеско, місто - духовний центр Грузії.  Мцхета - красиве маленьке й затишне, а його історія
налічує вже близько 2500 років.
«Прекрасна Кахетія» (20€ + вх. квиток). Сігнагі - невелике затишне містечко в східній Грузії,
розташований на схилі  гори в історичному регіоні  Кахетії.  Це єдине місто в Грузії,що цілком
зберегло кріпосні  стіни.  З  них відкривається чудовий вид на Алазанську Долину.  Місто було



засноване в XVII столітті за царя Іраклія II, ну а зараз воно перетворився на європейське містечко
з  вузькими  брукованими  каменем  вуличками,  звивистими  і  крутими,  і  кварталами  одно-  і
двоповерхових  будиночків  під  яскраво-червоними  черепичними  дахами  в  стилі
південно-італійського класицизму. Сігнагі - це Бренд Грузії! «Містом закоханих» його називають
тому,  що на одній з  головних площ міста розташований ЗАГС,  що працює цілодобово.  А  не
занудьгувати вам допоможуть знамениті  кахетинські  вина власного приготування:  сапераві  і
Кіндзмараулі, Ркацителі, Мцване ... Які тут можна покуштувати в будь-якому кафе і ресторані.
Якість завжди на вищому рівні! Також ми відвідаємо Монастирський і єпископальний комплекс
Святого  Георгія  в  містечку  Бодбе  -  це  загальнонаціональна  грузинська  святиня.  Тут  в
кафедральному  соборі  Святого  Георгія  покояться  останки  равноапостольської  Ніно
Каппадокійської  -  великої  хрестительки  Грузії  -  передвісниці  християнської  епохи.

Переїзд та поселення в готель.●

Ночівля.●

 День 9-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Перетин Грузино-Турецького кордону.●

Переїзд в Орду.●

Відпочинок на узбережжі.●

Орду знаходиться  в  Чорноморському  регіоні,  демонструючи  всю  красу  природи,  створюючи
дивовижну  і  захоплюючу  атмосферу  для  відпочиваючих.  У  ньому  найчистіший  пісок  і  довге
узбережжі  в  регіоні.  Уздовж  цього  чудового  морського  берега  відвідувачі  можуть  відчути
неймовірну атмосферу релаксу. Тут знаходяться красиві затоки, дикі і облагороджені пляжі, різні
зони  відпочинку  і  місця  для  пікніків,  тому  багато  художників,  ремісники,  поети,  барди  і
письменники згадують Орду в своїх роботах.

Вільний час для купання та прогулянок.●

Переїзд і поселення в готель.●

Ночівля.●

 День 10-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Переїзд в Стамбул.●

Вільне час в місті.●



Рекомендуємо відвідати:
Палац Долмабахче в Стамбулі (15€ + вх. квиток) - це символ розквіту і одночасного занепаду
Османської імперії. Нічого величнішого і грандіозного немає в усьому світі. Величезні площі, багаті
матеріали, розкішне оздоблення - все свідчить про колишню міць і велич Туреччини XIX століття.

Переїзд і поселення в готель.●

Ночівля.●

 День 11-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Переїзд в Велико-Тирново.●

Місто Велико-Тирново (у вартості туру) - це пам'ятник болгарської архітектури. У минулому,
воно було столицею Другого Болгарського царства (1185-1393 роки). Зараз це адміністративний
центр  однойменної  громади.  Велико-Тирново  знаходиться  в  списку  всесвітньої  культурної
спадщини ЮНЕСКО і є одним з найкрасивіших міст Болгарії.

Переїзд і поселення в готель.  ●

Ночівля.●

 День 12-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Переїзд і вільний час в Синая. ●

Рекомендуємо до загального відвідування:
Перлина  Трансільванії  (15€  +  вх.  квиток).  Пелеш  -  королівський  замок,  розташований
неподалік від курортного містечка Синая в Румунії. Замок Пелеш був побудований на березі річки,
від якої і отримав свою назву. Тутешні місця нагадали королю Румунії Каролю I, який народився в
Німеччині, пейзажі батьківщини. Тому він розпорядився звести в цих лісах замок. Резиденцію було
побудовано в стилі неоренесанс. Пелеш став першим електрифікованим замком в світі. Навколо
розбили розкішний сад зі скульптурами і фонтанами. Всі сто шістдесят кімнат вражають своєю
унікальною обробкою: Флорентійська, Турецькі вітальні,  Театральний зал, бібліотека ...  Своєю
оригінальністю захоплює різьблення по дереву.



Переїзд до Львова.●

Нічне прибуття у Львів (час прибуття залежить від проходження кордону)●


