
«Крихітка Словенія»
Програма

Можливість приєднатись до туру по маршруту:

Угорщина (Будапешт)

День 1-й

10:30 - збір групи на з/д вокзалі м. Львова. 
11:00 - виїзд зі Львова.
Можлива підсадка по маршруту: Стрий, Мукачево.
Перетин кордону.
Нічний переїзд до Словенії.

  День 2-й

Прибуття до Словенії.

Пропонуємо відвідати:
«Озеро Блед — символ Словенії і перлина Альпійських курортів» (36€) – чарівний
куточок Європи, що ніби захований за високими Юліанськими Альпами, здається абсолютно
недоторканим. Над озером видніється середньовічний замок, заснований в одинадцятому
столітті, а посеред кристально чистих вод, красується острів, і в поєднанні з мальовничими
околицями перед  Вами  постає  воістину  приголомшливий  краєвид  що,  немов  зійшов  зі
сторінок  книги  казок!  Блед  популярний  серед  туристів  у  будь-яку  пору  року  і  є
найпопулярнішим словенським курортом.
Водна прогулянка на острів Блед (24€)  –  невеличкий шматочок суші,  що настільки
гармонійно вписався в тутешні красоти, вважається єдиним природним островом Словенії.
На острівці уміщається всього кілька будівель, найвизначнішою з яких,  є Церква Успіння
Марії,  що  як і  вся місцевість,  овіяна легендами та повір’ями. Дістатися до острова ви
зможете на човні, який словенці називають "Плетньов". До речі, озеро Блед - це єдине
місце, де можна зустріти «Плетньов». Перший човен, кажуть, було спущено на воду озера в
16-му столітті, і його вигляд практично не змінився більш ніж за чотири століття. З того
часу Плетньов - невіддільний атрибут на озера Блед.

Прибуття до Любляни.

Оглядова екскурсія по місту Любляна (у вартості туру).
Любляна - невелике, але дуже красиве європейське містечко, розташоване на обох берегах



річки  Любляниці.  Вузенькі  вулички,  що  є  пішохідною  зоною  в  Любляні,  прекрасно
гармонують  з  ексклюзивними  бутіками  та  приємними  кафе,  створюючи  неповторний
колорит  південнослов'янських  міст.  Під  час  екскурсії  ви  познайомитесь  з  історією  та
архітектурою словенської столиці. Ви прогуляєтесь по березі річки Любляниця, дізнаєтеся
легенду   міста та побачите багато визначних пам'яток: площу Пресерни, собор Святого
Миколая,  три  мости,  дракони,  монастир  хрестоносців,  будівлю  національної
університетської  бібліотеки,  палац  філармонії  та  багато  інших.

Поселення в готель.
Ніч в готелі.

 День 3-й

Сніданок.
Виселення з готелю.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Переїзд в Порторож + Піран – найкрасивіше місто узбережжя (вартість екскурсії з
гідом -  38€,  тільки трансфер  до  міста  -  33€).  Ми вирушаємо  в  місто  Піран,  яке
компактно  розташувалось  на  вузькому  півострові  та  з  трьох  сторін  омивається  водами
Адріатичного  моря.  Чарівне  містечко з  маленькими звивистими вуличками,  залишками
давніх  фортифікацій,  старими  будівлями  та  затишними  плащами,  переповнене
пам'ятниками архітектури та стародавніми легендами. Все навколо дихає історією, ніби
переносячи нас у різні епохи: від Стародавнього Риму, Славетної Венеціанської Республіки,
Австро-Угорської імперії і до сьогодення. Піран сміливо можна назвати містом на перехресті
культур.
Рекомендуємо - термальні купальні Порторожа (2 год, ~16€). У 90-х роках. XX ст. в
Порторожі були знайдені рідкісні, досить глибокі і  дуже цілющі термальні джерела, які
містять не тільки сірку і хлористий натрій, а й інші корисні морські компоненти. Лікувальні
властивості цієї морської мінеральної води для здоров'я людини просто неоціненні. Саме
тому Порторож  – місце, яке обов'язково потрібно відвідати кожному мандрівнику
Оглядова екскурсія в Трієсті  (36€).  Одне з  найгарніших міст  Адріатики.  Трієст був
окрасою Австро Угорської імперії. Площа Єдності, палац Піттері, будинок Уряду та палац
Моделло – одні з найцікавіших архітектурних пам’яток міста.  

Нічний переїзд до Угорщини.

 День 4-й

Прибуття до Егера.



У вільний час пропонуємо:
Відвідування винних  підвалів  у  Долині  красунь  з  дегустацією вин і  смачного
гуляшу (24€). 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.
Пропонуємо насолодитися  та  отримати  релакс  в  Термальних  купальнях  Saliris
Resort - Spa & Conference Hotel - Egerszalók – Угорське Памуккале (трансфер 11€ +
вх.  квиток).  Чисте  повітря,  гарний  ландшафт,  сосновий  ліс  і  великий  комплекс  з
лікувальною водою. Егерсалок - це невелике курортне селище в 140 км від Будапешта. Сам
комплекс був побудований у 2007 році на базі гарячого джерела, що б'є на поверхню з
глибини 410 м. Температура води +68°C. Стікаючи вниз, вона створила соляні пагорби із-за
чого термальні купальні Егерссалока називають «Угорським Памуккале». Біля підніжжя
соляних схилів розташовані 17 критих і відкритих басейнів, джакузі, водні гірки, перлинна
ванна і басейни для дітей.

Переїзд до України.
Перетин кордону.
Вечірнє прибуття до Львова (орієнтовний час прибуття залежить від проходження
кордону).


