
«Райські куточки неземної краси... Греція +
Болгарія»
Програма

День 1-й

08:00 - виїзд групи з з/д вокзалу м. Львів.●

Переїзд на територію Румунії.●

Можлива підсадка на автобус по дорозі.●

Пізнє поселення в готель на території Румунії, курорт Констанца.●

Ночівля.●

День 2-й

Сніданок.●

Звільнення номерів. ●

Фото на фоні моря... і продовжуємо нашу подорож до улюбленої нами Болгарії.

Пізнє прибуття на курорт Сонячний Берег.●

Поселення в готель.●

Знайомство із курортом.●

Вільний час.●

Ночівля.●

День 3-й

Сніданок.   ●

Сьогодні день релаксу і відпочинку на морі… ●



Вечірня екскурсія «Болгарське село» (30€): вечеря і шоу-програма з традиційними
болгарськими танцями та естрадним шоу в ресторані  комплексу, розваги для дітей. Танці на
вогні.

Повернення в готель.●

Ночівля.●

День 4-й

Сніданок.●

Вільний день... сонце, море, відпочинок... ●

Увечері пропонуємо екскурсію в м. Несебр (15€). Оглядова екскурсія містом.

Вільний час для купівлі сувенірів, шопінг..●

Повернення в готель.●

День 5-й

Ранній сніданок.●

Звільнення номерів.●

Переїзд на курорт Халхідіки, на півострів Касандра.●

Кассандра - чарівний півострів, розташований в західній частині Халкідікі. Неподалік
розкинулась Салоніки. Кассандра Халкідікі - відома, перш за все, своїми нескінченними піщаними
і  приголомшливої краси пляжами, цілющими сосновими лісами, найчистішим Егейським морем і
одночасно... приголомшливими екскурсійними маршрутами, гучними тавернами і найяскравішими
в Греції нічними клубами. Ось таке ось поєднання несумісного. Приголомшливе, між іншим!

Поселення в готель.●

Ночівля.●



День 6-й

Сніданок.●

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

Ночівля. ●

День 7-й

Сніданок.●

Вільний день.●

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. 

Повернення в готель.●

Ночівля.●

День 8-й

Сніданок.●

Вільний день.●



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.

Повернення в готель.●

Ночівля.●

День 9-й

Сніданок.●

Вільний день на морі. ●

Після ранкової прогулянки морем.. і ранкового купання.. Після обіду пропонуємо поїхати на
екскурсію в місто Салоніки (25€), ну і як без шопінгу... без нього не обійтись.

Вільний час.●

Повернення в готель.●

Ночівля.●

День 10-й

Сніданок.●

Звільнення номерів.●

Переїзд по території Сербії.●

Поселення в транзитний готель в м. Белград. ●

Ночівля.●

День 11-й



Ранній сніданок.●

Звільнення номерів.●

Переїзд в Будапешт.●

При наявності вільного часу пропонуємо Гора Геллерт (7€). З гори, висотою понад 230 м.,
мандрівникам вдасться помилуватися Будапештом, Дунаєм, островом Маргіт. Гора цікава
цитаделлю (раніше виконувала роль спостережного пункту, а сьогодні - зони відпочинку з пивним
баром і рестораном), а також купальнею, що знаходиться біля її підніжжя. Варто зазначити, що
територія гори - своєрідний парк, відповідний для прогулянок і активних ігор і найкраще місце
для фотографій на тлі Будапешта! 

Нічне прибуття у Львів.●


