Неймовірна Адріатика: Хорватія + Чорногорія

Львів - Рив'єра Клек – Дубровник - півострів Пелєшац –
Боко-Которська бухта (Чорногорія) – Котор (Чорногорія)– Загреб – Львів
ПРОГРАМА ТУРУ

1 день

2 день

Виїзд зі Львова о 06:30
Перетин україно-угорського кордону.
(За умови зняття карантинних обмежень !!! на Вас очікує вечірня ознайомча автобусна екскурсія
«Скарби Будапешту». Ви поринете у справжню казку - найбільша площа Європи, проспект, який
називають «угорським Champs-Élysées», побачите набережну Дунаю, яка занесена до Світової
спадщини ЮНЕСКО: Парламент, панорама Королівського Палацу, Рибацького Бастіону.))
Транзит територією Угорщини до Хорватії.
11:00 - орієнтовне прибуття на південь Хорватії - Клек.
Клек - курорт на узбережжі Південної Далмації. Область близько Клеку традиційно називається
Рів'єрою Клек, яка розташована в Стонській бухті і славиться своїми неймовірними пляжами.
Саме тут вода стає теплішою набагато раніше, є пологий вхід в море, що є нехарактерним для
інших пляжів Хорватії, а неймовірні панорами, що відкриваються навколо , зачаровують з
першого погляду. Завдяки близькому розташуванню історичних міст, красивих островів та
Національного парку на острові Млет, Рів'єра Клек стає особливо привабливою для гостей, які
шукають морського відпочинку в цікавій області.
Поселення в котеджах розрахованих на 4 особи.
У кожному котеджі є: укомплектована кухня-вітальня, санвузол, дві окремі спальні та
індивідуальна тераса зі столом. В котеджах наявний вентилятор.
Wi-Fi на території рецепції.
До моря 150-200 метрів. У Клеку найкращий пляж півдня Хорватії. Місто та пляж можна
подивитися на відео.

ВІДПОЧИНОК НА АДРІАТИЧНОМУ МОРІ
Ночівля.
ВІДПОЧИНОК НА АДРІАТИЧНОМУ МОРІ

3 день

В цей день пропонуємо захоплюючу екскурсію в Чорногорію "Боко – Которська бухта + місто
Котор " 45€/ 35€
Головним скарбом Чорногорії і ще однією з її візитних карток є Боко-Которска бухта, яка
вважається найбільшою бухтою на Адріатичному морі, довжина її берегової лінії становить
понад 100 км. Боко-Которська затока оточена горами і складається з декількох заток, які
формують одну з кращих природних гаваней Європи. Уздовж берегів затоки розташовані
середньовічні міста Котор, Тіват, Герцог-Нові, які привертають велику кількість туристів своєю
старовинною архітектурою і затишною атмосферою.
Вільний час для шопінгу та відпочинку.
Ночівля.

ВІДПОЧИНОК НА АДРІАТИЧНОМУ МОРІ
4 день

Розкішна середземноморська природа, чисті пляжі і води Адріатики, м'який клімат, тисячі
островів, химерних по своїй формі, живописних бухт, величних гір, пишні хвойні ліси - все це не
залишить вас байдужими до цієї чудової країни.

Ночівля.
ВІДПОЧИНОК НА АДРІАТИЧНОМУ МОРІ

5 день

6 день

7 день

8 день

В цей день пропонуємо екскурсійно-дегустаційну програму Південною Далмацією:
фантастичний Дубровник, півострів Пелєшац + дегустація устриць, місцевих настоянок та
знаменитого вина і як бонус унікальний сир вистояний в оливковій олії - 35€ / 25 € (Детальний
опис екскурсії нижче, під програмою).
Вільний час.
Повернення в готель.
Ночівля
ВІДПОЧИНОК НА АДРІАТИЧНОМУ МОРІ
Для любителів піших прогулянок та природи ми рекомендуємо прогулянку на пагорбі над
Клеком до Смрдан-Града, де ви відчуєте запахи Далмації з шавлією та іншими
середземноморськими травами .
Ночівля.
ВІДПОЧИНОК НА АДРІАТИЧНОМУ МОРІ
В цей день запрошуємо всіх бажаючих на виїзну екскурсію до «серця» Далмації - міста
Імператорів - Спліт (35€ / 25€).
Вільний час для відпочинку на чудових пляжах міста -курорту.
Рекомендуємо, бажаючим у супроводі керівника відвідати о. Брач та одне з найкрасивіших
містечок Супетар (5€ + квиток на пором орієнтовно 4€ в одну сторону).
Брач - один з найкрасивіших островів Хорватії. Тут багато соснових лісів, виноградників і
оливкових плантацій. Тут роблять чудове рожеве вино і готують незвичайні страви з
морепродуктів. А ще, Супетар, славиться середньовічними будиночками і шикарними пляжами!
Повернення в готель.
Ночівля.
РАНКОВИЙ ВІДПОЧИНОК НА АДРІАТИЧНОМУ МОРІ
Виселення з готелю.
Переїзд до столиці Хорватії.
Екскурсія "Чарівний Загреб" (35€ / 25€)* - місто з багатою культурною та архітектурною
спадщиною. Запрошуємо на знайомство.
Загреб розкинувся на схилах гори Медведніца. Він по праву славиться чудовою архітектурою,
особливо австро-угорського періоду. Ви побачите площу Святого Марка, будівлю Хорватського

9 день

Парламенту, середньовічну вежу «Кулу Лотршчак», «Кам'яні ворота», неоготичний Собор.
Пройдетеся по мальовничому ринку Долац, прогуляєтеся по затишних площах в історичній
частині Загреба.
Вільний час.
Збір групи та виїзд на територію України.
Перетин кордону.
По дорозі дивимось фільми, ділимось фотографіями та приємними спогадами з відпочинку;
Вечірнє прибуття до Львова.

У вартість туру включено:
- проїзд автобусом євро-класу в дві сторони;
- проживання в котеджах на Рив`єрі Клек. Вартість розрахована на 1 ос. в двомісному номері при поселені в
котеджі з двома спальнями. (опис котеджу та ціни при іншій конфігурації проживання можна подивитися нижче);
- супровід керівника групи протягм всього відпочинку;
- фінішне прибирання;
- екскурсії згідно програми.
У вартітсь туру не включено:
- курортний збір 3.85 €/доба (оплачується при бронюванні);
* Додаткові опції:
- харчування: сніданок - 6€; вечеря - 9€.
- можливість зняти увесь котедж з двома спальнями:
на двох туристів - доплата 70 €/особа
на трьох туристів - доплата 25 €/особа

