Море Хорватії + Плітвіцькі озера

Львів - Рив'єра Клек – Дубровник - півострів Пелєшац –
Водоспади Кравіце – Плітвіцькі озера – Львів
Переваги туру :





8 днів відпочинку на Адріатичному узбережжі Далмації
можливість побачити унікальне та неповторне природне явище – комплекс національного парку Хорватії
Плітвіцькі озера (тільки вх.квитки)
здійснити морські подорожі та побачити неймовірні острови Хорватії
продегустувати знамениті пелешацькі вина, устриці, сири та морепродукти

ПРОГРАМА ТУРУ
05.00 – збір групи на платному паркінгу (пл. Двірцева), навпроти залізничного вокзалу м. Львів.
05.20 – виїзд групи на територію Угорщини.
* Можливість доєднатись в Стрию, Мукачево та Чопі.
Перетин україно-угорського кордону. Переїзд по території Угорщини
1 день

2 день

(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 250-300 метрів. У Клеку найкращий пляж півдня Хорватії. Місто та пляж можна
подивитися на відео.
ВІДПОЧИНОК НА УЗБЕРЕЖЖІ АДРІАТИЧНОГО МОРЯ В ПІВДЕННІЙ ДАЛМАЦІЇ
Ночівля
ВІДПОЧИНОК НА УЗБЕРЕЖЖІ АДРІАТИЧНОГО МОРЯ В ПІВДЕННІЙ ДАЛМАЦІЇ

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

4 день

ВІДПОЧИНОК НА УЗБЕРЕЖЖІ АДРІАТИЧНОГО МОРЯ В ПІВДЕННІЙ ДАЛМАЦІЇ
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 УЗБЕРЕЖЖІ АДРІАТИЧНОГО МОРЯ В ПІВДЕННІЙ ДАЛМАЦІЇ
Усіх запрошуємо на екскурсійно-дегустаційну програму Південною Далмацією(45€/35€)
«Хто шукає рай на землі, повинен відвідати Дубровник….»
Бернард Шоу

5 день

Фантастичний Дубровник, заснований ще у VII столітті носить почесне звання «перлина
Адріатики». За версією ЮНЕСКО місто входить в трійку найкрасивіших міст світу епохи
Відродження. Тут є все, чим пишається уся Хорватія—дивовижні пейзажі, сувора та мальовнича
архітектура, різноманіття балканської кухні ресторанів в історичному центрі міста, чисті пляжі,
видатний порт, а «Червона гавань» нагадає сцени відомого серіалу. Переїзд на півострів
Пелєшац в місто Стон, яке потішить нас середньовічними мотивами, адже саме тут на схилах
пагорбу Святого Михаїла розкинувся подвійний захисний мур – видатна Хорватська Стіна.
Прогулявшись по бруківці вузеньких вуличок цього міста, ми поринемо в декорації автентичного
середньовічного міста, тому що кожен камінчик тут «дихає» історією і пам’ятає перипетії ще XIV
століття. Розкіш півострову на цьому не закінчується, ми скуштуємо найпоживніші та
найсмачніші устриці Адріатичного моря з келихом білого вина, продегустуємо місцеві
настоянки (трояндові, мигдалеві, полинові, чорничні, оливкові і ін.), оцінимо різноманіття
знаменитого хорватського вина, дізнаємось що таке ракія і як бонус унікальний сир витриманий

в оливковій олії.
Вільний час
Повернення в готель.
Ночівля
ВІДПОЧИНОК НА УЗБЕРЕЖЖІ АДРІАТИЧНОГО МОРЯ В ПІВДЕННІЙ ДАЛМАЦІЇ
6 день

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 УЗБЕРЕЖЖІ АДРІАТИЧНОГО МОРЯ В ПІВДЕННІЙ ДАЛМАЦІЇ
Прпонуємо для всіх бажаючих відвідати екскурсію Кравіце та місто Меджугор’є(25€/20€)
Коли світить сонце, над водоспадом завжди з’являється веселка, а коли місячне сяйво – вода
сріблиться дорогоцвітами…

7 день

Меджугор’є.Невеличке хорватське селище в Боснії, яке розташоване біля підніжжя двох гір –
Крживаца і Подбрдо, звідки його назва Меджугор’є, на початку 80-х років стало місцем
об’явлення Пресвятої Богородиці і за кілька десятків років перетворилося в одну з найвідоміших
і найвідвідуваніших святинь світу. Саме тут 24 червня 1981 року, у свято св. Йоана Хрестителя
четверо підлітків, що вийшли погуляти на околицю села, побачили сяючу жіночу постать з
дитиною на руках.
Водоспад Кравіце – це насправді кілька водоспадів поруч один одного, які впадають в таке
чисте, що майже джерельне озеро – улюблене місце відпочинку хорватів, боснів та
герцоговинців. Свого часу на цьому місці функціонували два млини, на сьогодні ж
територію розробили більше як туристичну й рекреаційну зону – тут є де поплавати,
позасмагати, поїсти і навіть покататися на човнику.
Повернення на курорт
Ночівля
ВІДПОЧИНОК НА УЗБЕРЕЖЖІ АДРІАТИЧНОГО МОРЯ В ПІВДЕННІЙ ДАЛМАЦІЇ

8 день

Для любителів поєднати приємне з корисним(купання, прогулянки, морепродукти та вино),
пропонуємо Подорож Островами Далмації на кораблику(32€/28€)
Прогулянка розпочинається зі знайомства з капітаном та командою. Спочатку подають легкий
аперитив (вино біле/червоне, місцеву ракію, фрукти, закуски). Корабель іде до
міста Малий Стон, яке потішить нас середньовічними мотивами та побачимо
видатну Хорватську Стіну. Прогулявшись по бруківці вузеньких вуличок цього міста, ми
поринемо в події XIV століття, де маємо змогу зробити світлини видатної бухти. Після цього курс
йде на безлюдний красивий пляж, де буде час для купання та засмаги. Досхочу накупавшись, на
тому ж пляжі Вас чекатимуть вже накриті столи, подаватимуть морепродукти та рибу на грилі.
Після обіду, буде некваплива прогулянка морем до ще одного красивого пляжу, по дорозі на
кораблі будуть подавати фрукти, місцеві вина та ракію.
Ночівля.
РАННІЙ ВІДПОЧИНОК НА УЗБЕРЕЖЖІ АДРІАТИЧНОГО МОРЯ В ПІВДЕННІЙ ДАЛМАЦІЇ

9 день

Виселення з котеджів.
Переїзд до Дінарського нагір'я, в долину річки Корану. Саме тут знаходиться унікальне та

неповторне природне явище – комплекс національного парку Хорватії Плітвіцькі озера (вхідні
квитки). На нас чекає головна визначна пам’ятка парку яка представляє собою каскад з 16
великих і малих озер, з’єднаних одне з одним більш ніж 140 протоками, порогами і
водоспадами, а найбільший скидає воду в річки Корану і Плітвіци з висоти 72 метрів. Вода в
озерах дивовижного смарагдово-блакитного кольору. Крім озер, в комплекс національного
парку входять і навколишні гори, вкриті реліктовими буково-ялиновими лісами. За унікальність,
красу і незайманість цього природного феномену Плітвіцькі озера в 1979 році внесені ЮНЕСКО
до списку Світової спадщини.
Вільний час.

10
день

Збір групи та виїзд на територію України.
Перетин кордону.
По дорозі дивимось фільми, ділимось фотографіями та приємними спогадами з відпочинку;
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 вартість туру не включено:
- курортний збір 3.85 €/доба (оплачується при бронюванні)
- вхідні квитки в туристичні об’єкти
* Додаткові опції:
- харчування: вечеря - 9€; сніданок – 7€
- можливість зняти увесь котедж з двома спальнями:
на двох туристів - доплата 70 €/особа
на трьох туристів - доплата 25 €/особа
Проживання 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. Фінішне прибирання включене у вартість.
Wi-Fi на території рецепції.
До моря орієнтовно 250-300 метрів. У Клеку найкращий пляж півдня Хорватії. Місто та пляж можна подивитися на
відео.
При бажанні можна замовити сніданки та вечері, які накриваються в кафе з панорамою на море.
Сніданки (шведський стіл): сирна, м'ясна нарізка, сосиски, овочі, курячі яйця, хліб, мюслі, масло, джем, мед, чай,
кава, молоко, сік.
Вечері (порційні): суп, салат і десерт + основна страва: телятина, курка, риба, паста, піца.

