
«Відпочинок з насолодою: Болгарія і Греція»
Програма

День 1-й

07:30 - збір групи на з/д вокзалу м. Львів.●

08:00 - виїзд групи в сторону Румунії, Болгарії●

Можлива підсадка на автобус: Стрий, Калуш, Івано-Франковск, Коломия, Чернівці.●

Нічний переїзд по території Румунії та Болгарії.●

День 2-й

Ранкове прибуття на курорт Сонячний Берег - сучасний європейський курорт, що розвивається●

дуже стрімко.

Іноді занадто гучний, іноді спокійний. Вогні Сонячного Берега вночі сяють яскравіше, ніж вдень.
Життя тут не зупиняється ні на хвилину. Вдень, ввечері, вночі, рано вранці тут відпочивають,
розслабляються, куштують болгарську кухню, танцюють під гучну музику, злітають вгору на
атракціонах, занурюються з аквалангом або мріють на березі моря. Зайнявши весь простір від
Несебра до Святого Власа, Сонячний Берег або Сл'нчев бряг, як називають його самі болгари,
став центром тусовочного життя влітку в Болгарії.

Поселення в готель після 14:00 год.●

Вільний час. Відпочинок і знайомство із курортом.●

Вечірня екскурсія «Болгарське село» (30€): вечеря і шоу-програма з традиційними
болгарськими танцями та естрадним шоу в ресторані  комплексу, розваги для дітей та дорослиг.
Запальні танці на вогні, конкурси, і багато болгарського смачного вина…

Повернення в готель.●

Ночівля. ●

День 3-й

Сніданок.●



Вільний день на морі.●

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

Вільний час для купівлі сувенірів, шопінг..●

Повернення в готель.●

Ночівля.●

День 4-й

Сніданок.●

Вільний день на морі.●

Пропонуємо екскурсію: «Морська прогулянка на яхті» (38€/25€) із прозорим дном із
відвідуванням ферми по вирощуванню мідій. Дегустація мідій та напої.

Повернення в готель.●

Ночівля.●

День 5-й

Сніданок.●

Звільнення номерів.●

Переїзд в Грецію на курорт Халкідіки, 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...
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. 

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 час.●

Звільнення номерів. ●

12:00 - виїзд.●

Переїзд по території Македонії, Сербії. ●



Ночівля в транзитному готелі на території Сербії. ●

День 9-й

Сніданок.●

Звільнення номерів.●

Переїзд в Егер.●

Відвідування винних підвалів в Долині красунь з дегустацією вин і смачного гуляшу
(18€). Егер є одним з центрів угорського виноробства. Саме тут знаходиться один з
найпопулярніших, серед українських туристів, об'єктів - Долина красунь, саме тут
роблять, широко відоме червоне вино Egri bikavér, тобто «Егерська бичача кров».
Спробувати це вино, а також багато інших, можна в невеликих винних погребах ,
господар погребу пригостить декількома келихами вина різних сортів, і звичайно,
угорським національним блюдом - гуляш. Крім Egri bikavér тут популярні білий мускат
«Оттонель», популярне сухе вино «Дівчина з Егера», вельми оригінальний червоний
«Цвайнгер» і дуже смачне духмяне десертне вино під назвою «Мелора». Крім того, тут
можна спробувати так зване «солодке льодове вино Каберне-Совіньйон». Також ви
зможете взяти участь в конкурсах і виграти чудові призи...

Нічне прибуття у Львів.●


