
«Volim te, Hrvatska. Я кохаю тебе, Хорватія!»
Програма

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

День 1-й

07:00 - збір групи на з/д вокзалі м. Львова.●

07:30 - виїзд групи в сторону пункту перетину кордону з країною Угорщина.●

При швидкому проходженні кордону 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 в Хорватію - дивовижний і чарівний край, одне із найкращих місць для●

відпочинку.

 День 2-й

Прибуття в регіон Макарська Рив’єра - один з найпопулярніших курортів Хорватії, це●

розвинена туристична інфраструктура, відмінні пляжі, м'який середземноморський клімат...
Поселення в готель.●

Вільний час.●

Вечеря. ●

Ночівля.●

 День 3-й

Сніданок.●

Вільний день на морі.●

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Комфортну екскурсію мальовничим  узбережжям і красотами Середньої Далмації.
Екскурсія  в  місто  Спліт  з  відпочинком на  пляжі  (25€).  Наша екскурсія  почнеться  зі
знайомства з містом Спліт. Унікальне місто-музей, оточене стінами стародавнього палацу.
Знайомство  з  містом дає  можливість  побачите  міську  гавань,  підвальні  приміщення,



собор святого Дуйе, його дзвіницю і храм Юпітера. Знаменитий вестибюль - великий
круглий зал з купольним склепінням, який з'єднаний з особистими спальнями імператора.
Ми оглянемо нову частину міста, залізні міські ворота, стару ратушу, площу братів Радич
і гору Марян, звідки відкривається прекрасний панорамний вид на місто і бухту.
Трансфер на пляж, вільний час для купання.
На Вас чекають чисті пляжі, кристально-прозоре море, яскраво-бірюзова вода завдяки кварциту,
поклади якого знаходяться на дні.
Пропонуємо відвідати містечко Оміш (15€ + вх.  квиток),  яке  є  центром Рив'єри  Оміш,
розташованої  в  самому  серці  Далмації.  Курорт  розташовується  біля  гирла  річки  Цетіна,  яка
створює так звану Омішську ущелину. Ранньо-романський костел св.Петра, який виник близько
1000 року н.е., руїни піратської фортеці Мирабела (13 століття), бароковий костел св. Михаїла 17
століття зі скарбницею, а також «Будинок щасливої людини» - все це створює надзвичайно багату
спадщину для невеликого містечка на узбережжі Адріатичного моря.  Ну і  не забувайте про,
надзвичайної краси, пляжі. Адже тут знаходиться великий пляж з м'яким піском з річки Цетіна.
Пляж вкритий піщаною мілиною та був відзначений «Блакитним прапором чистоти».

Вечеря.●

Ночівля.●

 День 4-й

Сніданок.●

Вільний день на морі.●

У вільний час пропонуємо:
Трансфер в Брелу на найкрасивіший пляж Пунта Рата (15€). Брела відома дивовижною
красою природи, яка залишилася недоторканою незважаючи на розвинену інфраструктуру.
Пляж Пунта Рата з кришталево чистим морем, який американський журнал Форбс включив в
список десяти найкрасивіших пляжів в світі і поставив на перше місце серед європейських пляжів.
Пляж має сертифікат якості пляжів «блакитний прапор».
Рекомендуємо  прогулянку  на  катері  в  Національний  парк  Корнати  (45€)  -  рай  для
яхтсменів  й  дайверів.  Ірландський  письменник  Джордж Бернард  Шоу  якось  дуже  поетично
описав цей архіпелаг: "В останній день Творіння Бог побажав увінчати свою роботу із сліз, та
дихання зірок й створив Корнати". Такий опис Корнати «заслужили» своєю незмінною красою. За
бажанням є можливість зайнятися дайвінгом (дод. оплата).

Вечеря.●

Ночівля.●

 День 5-й



Сніданок.●

Виселення з готелю (можливість лишити речі на рецепції готелю).●

Відпочинок на морі.●

У вільний час пропонуємо:
У самому серці Хорватії  знаходиться Національний парк Плітвицькі  озера (30€ + 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 Плітвицкі озера стали
першим національним парком Хорватії.  У  1979 році  Національний парк Плітвицькі  озера був
доданий в список світової спадщини ЮНЕСКО. Плітвицькі озера входять в список найкрасивіших
місць не тільки в Хорватії, а й усієї Європи. Незаймана, велична природа парку викликає щире
захоплення мільйонів туристів.
За умови відвідування всієї групи, тривалість екскурсії 9 годин.

19:00 - виїзд з Хорватії.●

Повернення в Україну.●

Нічний переїзд по території Хорватії, Угорщини.●

 День 6-й

При наявності вільного часу пропонуємо екскурсію:
Відвідування винних підвалів у Долині красунь з дегустацією вин і  смачного гуляшу
(18€).  Єгер  є  одним  з  центрів  угорського  виноробства.  Саме  тут  знаходиться  один  з
найпопулярніших, серед українських туристів, об'єктів - Долина красунь (саме тут роблять, усім
відоме червоне вино Egri bikavér, тобто «Егерська бича кров». Спробувати це вино, а також багато
інших,  можна в невеликих винних погребах,  господар  пригостить декількома чарками вина
різних сортів, і звичайно, угорськими національними стравами. Крім Egri bikavér тут популярні
білий мускат «Оттонель», популярне сухе вино «Дівчина з Егеру», вельми оригінальний червоний
«Цвайнгер» і дуже смачне і запашне 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.

Перетин кордону●

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


