
«Колискова моря. Опатія»
Програма

В програмі можливі зміни з огляду на пандемію Covid-19.

День 1-й

08:00 - збір групи на з/д вокзалі м. Львова.●

08:30 - виїзд групи в сторону пункту перетину кордону з країною Угорщина.●

Підсадка по маршруту: Стрий, Мукачево.●

Переїзд в Будапешт.●

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.

Нічний переїзд до узбережжя Хорвацької Рів’єри - Опатія.  ●

 День 2-й

Прибуття на узбережжя Адріатики.●

Вільний день на морі.●

Назва міста Опатія походить від слова «абатство», адже саме монахи-бенедиктинці заклали тут в
16-м столітті  своє абатство.  Звідси і  назва.  Але популярним місто стало лише після того,  як
видатний аристократ з Рієки Хіджініо Ськарпа оцінив тутешній клімат і побудував свою віллу
«Анжеліна». А коли на цій віллі побували Айседора Дункан, Густав Малер, Вільгельм другий, А.П.
Чехов,  серед  оливкових  і  олеандрових  дерев,  тоді  Опатія  стала  популярна  не  тільки  серед
туристів. Надалі тут стали проводитися різні наукові конгреси і симпозіуми. Рідкісне поєднання
м'якого клімату, краси навколишнього міста, природи, історичних та культурних багатств регіону,
нині притягують сюди, як магніт, туристів з усіх куточків Європи.

Поселення в готель.●

Не існує кращого способу познайомитися з Морським курортом, ніж насолодитися його
красою вбраного в «намисто вечірніх вогнів» (25€) й ароматі Олеандрів, що доносяться з
берега,  стискаючи  при  цьому  келих  прохолодного  чудового  вина.  Здається  що  ще



ось-ось і ти не повіриш все це сон чи наяву. М'який морський бриз поверне вас на палубу
корабля, але насолода від пейзажу вже назавжди залишиться у вашій пам'яті...

Ночівля.●

 День 3-й

Сніданок.●

Вільний день на морі.●

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Сьогодні у вас буде можливість відвідати знаменитий курорт Башка острова Крк (13€
трансфер). Рибальське селище Башка розташоване на широкому вигині бухти, в південно-східній
частині острова Крк, прямо навпроти острова Раб, в самому кінці мальовничої долини Башчанська
Драга.  Відпочиваючі  цінують  це  місце,  насамперед  за  його  дивовижний  піщаний  пляж,  що
тягнеться більш ніж на 2 км і огинає всю бухту. Через те, що в основному в північній частині
Хорватії купання в морі характеризується спуском з бетонних плит, то відвідування цього курорту
це чудова можливість насолодитися купанням на піщаному пляжі.
Ровінь (20€/лише трансфер 13€) це одне з найромантичніших місць Адріатичного узбережжя.
Його часто порівнюють з Венецією. Архітектура старого міста,  розташованого на невеликому
півострові,  відрізняється  різноманітністю  стилів,  залишених  різними  епохами.  Пляжний
відпочинок  в  Ровіні  можна  поєднувати  з  прогулянками  по  старому  історичному  центру  та
відвідуванням визначних пам'яток. І  не дарма це місто Хорватії  стало улюбленим місцем для
весільних подорожей - його атмосфера ідеально відповідає романтичному настрою.

Ночівля.●

 День 4-й

Сніданок.●

Вільний день на морі.●

Ночівля.●

День 5-й

Раннє виселення з готелю (сніданок - ланчбокс).●



Повернення в Україну●

Можлива висадка по маршруту: Мукачево, Стрий.●

Нічний приїзд до Львова (залежить від проходження кордону).●


