
«Я навчу тебе танцювати Сіртакі!»
Програма

День 1-й

07:30 - збір групи на з/д воклазі м. Львова.●

08:00 - виїзд групи.●

Можлива підсадка по маршруту: Стрий, Мукачево, Берегово.●

Переїзд та поселення в готель на території Румунії.●

Ночівля.●

День 2-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Переїзд в столицю Сербії - Белград.●

Оглядова  екскурсія  по  Белграду  (у  вартості  туру).  Атмосферний,  гостинний  Белград  -
столиця Сербії, одне із старих міст Європи, "ворота" на Балкани. Він стоїть на перехресті древніх
торгових шляхів, на перетині двох річок : Дунаю і Сави. Таке розташування - і милість, і кара :
боротьба за місто велася віками, в його історії не знайти і 100 років, що пройшли у спокою і
достатку. Відлуння війни чутне і сьогодні: Белград все ще зберігає сліди натівських бомбардувань
1999 р. Але шрами, як не дивно, лише прикрашають його еклектичний вигляд. Тінисті парки і
шумні проспекти, витончені палаци і величні храми, старовинні кріпосні стіни і скляні хмарочоси -
такий сучасний портрет сербської столиці.
Факультативно пропонуємо:
Музей Ніколи Тесли (15€/8€ + вх. квиток). Національна гордість Сербії та вчений, без якого
неможливо представити розвиток сучасної науки, Нікола Тесла - людина, що випередила час.
"Якщо  ви  хочете  зрозуміти  Всесвіт,  думайте  про  енергію,  частоту  та  вібрацію",  -  говорив
винахідник. Музей володіє декількома колекціями виняткової цінності : більше 160 000 оригіналів
документів, більше 2000 книг і журналів, більше 1200 історичних технічних експонатів, більше
1500  фотографій  і  оригінальних  знімків  на  фотопластинах  технічних  об'єктів,  інструментів  і
апаратів,  більше 1000 планів і  малюнків.  У загальний доступ виставлена лише мала частина
усього цього. Експозицію музею можна розділити на три частини: особисті речі Ніколи Тесли, його
винаходи і лабораторія, де кожен може стати учасником експериментів.. 
"Вечеря в сербських традиціях" (23€/18€) - Тут ви спробуєте Справжню сербську кухню, під
звуки сербських пісень!

Нічний переїзд в Грецію.●



День 3-й

А ось і ти! Сонячна Греція!

Прибуття в Дельфи.●

Екскурсія по місту Дельфи (у вартості туру).
В Греції біля підніжжя гори Парнас, в мальовничому природному оточенні, між двома могутніми
скелями Федріад розташувалося місто Дельфи. Це одне з відомих, популярних і захоплюючих
місць відпочинку. Тут знайдеться, що подивитися любителям археології - це безліч пам'ятників
Древньої Греції. Руїни древніх Дельф датуються мікенським періодом. Це грецьке містечко овіяне
міфами.  За повір'ям Дельфи у буквальному розумінні  слова вважалися центром світу.  Згідно
міфології, місце зустрічі двох орлів, випущених Зевсом з протилежних кінців землі, де вони впали,
пронизавши один одного дзьобами, і назвали - Дельфами, або "Пуп Землі". Місто було святішим
місцем для усіх древніх греків.

Переїзд та поселення в готель.●

Ночівля.●

День 4-й

Сніданок.●

Переїзд в столицю Греції - Афіни. ●

Екскурсія по місту Афіни (у вартості туру).
Афіни - антична колиска найбільшої цивілізації і столиця сонячної Греції. Знайти в Європі
місто  що  хоч  би  віддалено  нагадувало  Афіни  -  неможливо.  Це  старовинне  місто
пережило світанок ще два з половиною тисячоліття тому. Витоки столиці Греції, оповитої
легендами,  втрачаються  в  глибині  віків.  На  сьогодні  це  найбільший  економічний,
адміністративний і культурний центр країни.
Факультативно пропонуємо:
"Автобусна екскурсія після вечірніх Афін" (18€) - Такими Афіни, ви ще не бачили! Під час цієї
екскурсії,  ми зможемо помилуватися містом з декількох панорамних майданчиків - історичних
пагорбів міста. Афінський вечірній тур розпочинається з короткого панорамного прогулянки через
центр міста і  на схилі  священного пагорба ви зможете побачити і  помилуватися освітленим
Акрополем. Ми відвеземо вас в Пірей в Мікролімано, коротка зупинка ... прогуляйтеся, випийте
Узо ... Потім приємна прогулянка по мальовничих вузьких вуличках Плаки, старій частині міста.
Які таємниці зберігають в собі ці райони? Чому такі важливі? Давайте дізнаємося разом.
"Грецька ніч" (43€) – ввечері насолоджуйтеся грецьким танцем і вишуканою місцевою кухнею в
самому серці історичної Плаки. Свято на вершині надземного Середземноморського тарифу в
одній із старовинних таверн в Афінах і здивуйтеся акробатичним танцювальним шоу.



Переїзд та поселення в готель.●

Ночівля.●

День 5-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Вільний час в Афінах.●

Факультативно пропонуємо:
"Півострів Пелопонес" (40€/35€ + вх. квиток), спрадавна відомий і як Морея, є найбільшим
півостровом Греції, розташованим на півдні материкової частини країни, будучи пов'язаним з нею
вузькою  смужкою  землі  -  Корінфським  перешийком.  У  1893  році  тут  був  побудований
однойменний канал, який по суті перетворив Пелопонес на острів. Мікени, Нафпліо, Эпідавр.
Мікени - це один з найвідоміших і вражаючих археологічних пам'ятників бронзового століття,
розташованих на півострові Пелопонес.
Нафпліон  -  це  чарівне  маленьке  містечко  з  мальовничою  набережною,  старими  кам'яними
будинками,  площами і  вулицями повними життю.  Мабуть,  Нафпліо -  це найхаризматичніше і
мальовничіше місто Пелопонесу з багатою історією, що йде в старовину. Це дивовижне місто
відігравало важливу роль в історії Греції упродовж століть, у тому числі, і у війні за незалежність.
В давнину Эпідавр був священною лікарнею античного світу, що знаходиться всього в 30 км на
захід від Нафплиона. Незважаючи на велику кількість божеств, яким тут поклонялися, все ж
перевага  віддавалася  богові  лікування  -  Асклепіосу.  Поклоніння  богові  зцілення  в  Эпідаврі
сходить до доісторичних часів.

Переїзд та поселення в готель.●

Ночівля.●

День 6-й

Сніданок.●

Виселення з готелю. ●

Факультативно пропонуємо:
«Подорож у восьме чудо світу - Метеори» (49€ + вх. квиток)  -  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.



Переїзд на узбережжя Літохоро.●

Відпочинок на морі.●

Факультативно пропонуємо:
Олімп-Діон (25€ + вх. квиток). Олімп - це гірська гряда протяжністю 6 км. Найвищою точкою є
вершина Мітікас (в перекладі з грецького означає «носик»), її  висота 2917м над рівнем моря.
Зупинка  на оглядовому майданчику Олімпійської гряди, на висоті 1300м. З цієї точки можна
побачити приголомшливу панораму Північної Греції, найвищу вершину - Мітікас, а також попити
грецький  кава  в  невеликому  затишному  кафе,  розташованому  прямо  на  цій  оглядовому
майданчику. Далі екскурсійний маршрут лежить в місто Діон. Античний Діон був культурним
центром Македонії,  а сьогодні це величезний археологічний парк у підніжжя Олімпу яким ми
прогуляємось з екскурсоводом. Храми, мозаїки, залишки колон, стародавня дорога - це тільки
маленька частина експозиції Діону.

Переїзд в Салоніки.●

Для тих, хто бажає рекомендуємо шикарну оглядову екскурсію "Салоніки на заході
сонцю" (15€)! Салоніки - друге за величиною місто Греції і одне з найкрасивіших в країні. В ході
екскурсії перевернемо сторінки історії Слоників і Македонії, познайомимося з усіма основними
пам'ятками. Ми погуляємо по історичному центру, відвідаємо древній форум (Агора), пройдемося
по набережній, побачимо символ Салонік - Білу вежу.

Поселення в готель.●

Ночівля.●

День 7-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Переїзд в столицю Македонії – Скоп’є.●

Для тих, хто бажає екскурсія по Скоп’є (10€).  Столиця Македонії,  місто з драматичною і
захоплюючою історією. Для цікавого відпочинку тут буквально все: чудової краси храми і затишні
вулички, старовинні палаци і розкішні парки, магазини і ринки, і, звичайно ж, безліч ресторанів і
центрів розваг. Вважається, що Скоп’є був заснований 518 року за наказом імператора Юстиніана
I. Але поселення на місці міста існували і до цього, тільки значна їх частина була зруйнована
найсильнішим  землетрусом.  Після  того,  як  місто  було  наново  відбудоване  за  наказом
візантійського  правителя,  було  покладено  початок  його  офіційної  історії.



Переїзд и поселення в готель на території Румунії.●

Ночівля.●

День 8-й

Сніданок.●

Виселення з готелю.●

Вранішня прогулянка по місту Тімішоара (у вартості туру) - велике і старе місто, третє за
величиною в країні, з населенням понад 300 тис. чоловік. Це одночасно молодий, студентський
поліс і водночас великий індустріальний центр. Крім того, форсована забудова за часів правління
Габсбургів зробила старий центр Тімішоари схожим на витончені барокові міста Європи: румуни з
гордістю звуть своє місто маленьким Віднем. І в той самий час - саме космополітичне місто Румунії.

Переїзд у Львів.●

Нічне прибуття до Львова (залежить від проходження кордону)●


