Дивовижна Хорватія
Південна Далмація– РИВ’ЄРА КЛЕК
Тривалість туру- 10 днів
8 днів на морі

Львів - Рив'єра Клек – Дубровник - півострів Пелєшац –
Боко-Которська бухта – Спліт - о. Брач – Львів

1 день

2 день

3 день

06:00 - збір групи на з/д вокзалі м. Львів.
Переїзд на територію Угорщини.
Нічний транзит до Хорватії.
12:00 – орієнтовне прибуття на південь Хорватії - Рив’єра Клек.
Курорт Клек - містечко на узбережжі Південної Далмації. Область близько курорту Клек традиційно називається
Рив'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, Рив'єра Клек стає
особливо привабливою для гостей, які шукають морського відпочинку в цікавій області.
Поселення в котеджі.
ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
1 день
Ночівля.
Сніданок.
ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
2 день

4 -8
день

9 день

10
день

Протягом відпочинку пропонуємо відвідати захоплюючі екскурсії:
1) Екскурсійно-дегустаційна програма Південною Далмацією: фантастичний Дубровник, півострів Пелєшац +
дегустація устриць, місцевих настоянок та знаменитого вина і як бонус унікальний сир вистояний в оливковій
олії - 35€ / 25 €
2) Водоспади Кравіце та Меджугор'є (Боснія і Герцоговина) - 25€ / 20 €
3) Міста Імператорів - Спліт - 35€ / 25€
* Детальний опис екскурсій внизу
! В подарунок для шукачів пригод підйом до фортеці «Смрден Град».
Краще ніж гори можуть бути тільки гори! Пропонуємо піднятися у супроводі керівника групи до знаменитої
фортеці Смрден Град, звідки відкривається запаморочлива панорама на Клек, море та півострів Пєлєшац. Далі
Вас очікує прогулянка фортецею серед оливкових та інжирових дерев до іншої панорами – Блато. Це величезна,
безкрая долина, місце зимівлі лелек та інших перелітних птахів, місце, де зупиняється час.
Ночівля.
Сніданок.
ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
3-7 дні
Ночівля.
Сніданок.
РАНКОВИЙ ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
8 день
09:30 - 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 австроугорського періоду.
Екскурсія буде складатись з автобусної частини, а потім буде можливість прогулятись чудовими вуличками
міста і детально познайомитись з його визначними місцями. Ви побачите площу Святого Марка, будівлю
Хорватського 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 для обіду та шопінгу.
Збір групи та виїзд на територію України.
Перетин кордону.
По дорозі дивимось фільми, ділимось фотографіями та приємними спогадами з відпочинку;)
Пізнє 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);
- сніданки в кафе на березі моря;
- супровід керівника групи;

У вартість туру не включено
- курортний збір 3.85 €/доба – оплачується при бронюванні.;
- страховий поліс
* Додаткові опції:
Можливість зняти увесь котедж з двома спальнями:
- на двох туристів - доплата 70 €/особа
- на трьох туристів - доплата 25 €/особа
При бажанні можна додатково замовити вечері (65€/ос – 7 вечерь) в кафе з панорамою на море.
Вечері: суп, салат і десерт + основна страва, яку можна обрати: телятина, курка, риба, паста, піца.

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 150 метрів. У Клеку найкращий пляж півдня Хорватії. Місто та пляж можна подивитися на відео.

