
«Поцілунок на згадку. Опатія»
Програма

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

День 1-й

04:30 - збір групи на з/д вокзалі м. Львова.●

05:00 - 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.

Поселення в готель на узбережжі Хорвацької Рив’єри.  ●

Ночівля.●

 День 2-й

Сніданок.●

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.●

Вечеря.●

Не існує кращого способу познайомитися з Морським курортом, ніж насолодитися його



красою вбраного в «намисто вечірніх вогнів» (30€) 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:
У самому серці Хорватії знаходиться Національний парк Плітвицькі озера (45€ + вх. квиток) -
Край падаючих озер,  який ось уже яке століття об'єднує людей. У 1949 році  було прийнято
рішення, зберегти цей куточок світу для майбутніх поколінь, тоді Плітвіцькі озера стали першим
національним парком Хорватії. У 1979 році Національний парк Плітвицькі озера був доданий в
список світової спадщини ЮНЕСКО. Плитвицькі озера входять в список найкрасивіших місць не
тільки в Хорватії, а й усієї Європи. Незаймана, велична природа парку викликає щире захоплення
мільйонів туристів.
Сьогодні у вас буде можливість відвідати найбільший хорватський острів, завдяки своїй
красі, вже з давніх часів його називали «Золотий острів» (25€). Національний парк Крк -
гордість однойменного острова і всієї Хорватії. Це місце відоме своєю мальовничою природою:
водоспадами,  зеленими пагорбами і  лісами.  Національний парк  Крк  не  поступається  красою
знаменитим Плітвіцкие озера - сюди теж приїжджають туристи з усіх кінців Європи. Головне місто
острова Крк -  однойменне місто Крк, що веде свою історію з часів дверних римлян. Відомий
курорт Башка острова Крк відомий своїми пляжами далеко за межами Хорватії,  а  Вербник -
знаменитий,  як  відмінно  збережене  місто-фортеця  Вербник.  Регіон  Вербнику  відомий  також
своїми виноградниками і місцевим білим вином Врбнічка жлахтіна.

Вечеря.●

Ночівля.●

 День 4-й

Сніданок.●

Вільний день на морі.●

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:



Пула (25€) -  це місто вважається найбільш незвичайним і загадковим з хорватських міст. Це
пов'язано з багатством історії, яка в значній мірі впливала на формування культури, архітектури,
місцевих традицій. Саме багата подіями історія зробила місто таким, яким воно є зараз - цікавим,
різношерстим і незвичайним. Мікс римської, грецької, німецької та інших культур позначилася не
лише на багатонаціональному населенні регіону, але і на архітектурі, й основні визначні пам'ятки.
Зараз Пула здатна приємно вражати і розчаровувати гостей, тут безліч несумісних, на перший
погляд, речей, які формують неповторний образ міста.
Пореч і Ровінь (30€ + вх. квиток). Пореч - найбільший туристичний центр Істрії та Хорватії.
Заснування міста датовано періодом близько двох тисяч років тому. Саме місто розташувалося в
однойменній  лагуні,  з  чудернацьки  порізаною  береговою  лінією.  Головна  визначна  пам'ятка
Пореча -  Евфразієва  Базиліка  часів  Візантійської  імперії.  Вона внесена до  списку  всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО, адже в ній збереглася до наших часів характерна візантійська мозаїка 6
століття. Пореч входить в число небагатьох міст на Середземномор'ї, в яких ще зберігся в певній
мірі  давньоримських  характер  місцевих  побудов,  з  будинками,  храмами,  вежами  і  мурами
Середньовіччя. А Ровінь 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 Ровені
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.

Вечеря.●

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).●


