
«Греція - моя любов»
Програма

День 1-й

06:00 - збір групи на з/д вокзалі м. Львова.
06:30 - виїзд із м. Львові.
Можлива підсадка по маршруту: Стрий, Долина, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия,
Заболотів, Снятин, Чернівці.
Нічний переїзд до Греції.

День 2-й

Приїзд в Грецію на курорт Пієрія.

Насолоджуємось відпочинком, сонцем і морем...

Поселення в готель після 14:00.
Вільний день.
Відпочинок на морі.
Вечеря.
Ніч в готелі.

День 3-й

Сніданок.
Вільний день.
Відпочинок на морі.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
«Подорож у  восьме чудо  світу  -  Метеори»  (41€  +  вх.  квиток  в  один монастир  4€,
сплачується на місці) - 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.
Грецький вечір (31€). На Вас чекають колоритні національні танці, пісні і музика у виконанні
живого оркестру, смачне частування і вино.

Вечеря.
Ніч в готелі.

День 4-й

Сніданок.
Вільний день.
Відпочинок на морі.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Трансфер до Фортеці і вільний час у містечку Платамон (21€). Пропонуємо трансфер до
живописного  містечка  Платамон  що  лежить  на  південно-східному  схилі  Олімпійських  гір.
Спочатку ми відвідаємо давню візантійську фортецю 10 століття.  Колись замок був вхідними
воротами  Темпейськоі  долини,  а  зараз  це  чудовий  музей  під  відкритим  небом,  з  якого
відкривається  незабутній  краєвид  на  все  узбережжя  Македонії  і  Фессаліі.  Після  відвідання
фортеці, вільний час у місті Платамон. Типові грецькі вулички які виходять до моря, з затишними
тавернами, автентичними магазинчики і чудовими пляжами.
Аквапарк «Waterland» (26€, вхідний квиток оплачується додатково), знаходиться всього в
8 км від м Салоніки, розкинувся на площі 150 000 кв. м. Тут розташований найбільший басейн в
Європі (3500 кв. м.) з штучними хвилями досягають 1,5 м у висоту. Комплекс примітний ще й тим,
що тут встановлена одна з найсучасніших систем автоматичного контролю за фільтрацією води,
що забезпечує чистоту води протягом 24 годин. На території аквапарку затишно розташовані
водні гірки і серпантини з вихідної висотою 13 м, басейни для дітей і дорослих, баскетбольний та
волейбольний  майданчики,  тенісні  корти,  поле  для  міні-футболу,  спортивний  зал,  дитячий
майданчик, оренда дитячих автомобілів, ігровий зал, кафетерії і ресторани, медпункт.
Трансфер  на  пляжі  Ситонії  (46€)  –  півострова,  що  часто  називають  «другим  пальцем»
Халкідіків.  Назва  походить  від  імені  сина  давньогрецького  бога  Посейдона  –  Ситона.  Це
мальовничий і  унікальний своєю природою регіон,  з  середземноморським цілющим кліматом,
гірськими масивами, чудовими хвойними лісами та прекрасними мальовничими пляжами. На
одному з яких ми і зупинимось, адже нас очікує… Beach Party цілий день на найкрасивішому
пляжі Ситонія, самостійний пікнік, танці, незабутня фотосесія та відпочинок.

Вечеря.
Ніч в готелі.

День 5-й



Сніданок.
Вільний день.
Відпочинок на морі.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Екскурсія «Олімп + Діон» (31€ + 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.
Пропонуємо трансфер на курорт Паралія Катеріні  (21€).  У  цій  поїздці  буде  прекрасна
можливість поєднати приємне з корисним: пляжний відпочинок та шопінг! Катеріні Паралія  -
маленьке курортне селище на узбережжі Егейського моря з бірюзовим морем, золотистим піском
та запахом лаврових дерев, що витає у повітрі. Та це не єдиний  «туристичний магніт» регіону,
адже тут знаходиться один з основний центрів продажі шуб у Греції. Місцевий асортимент та ціни
не залишать Вас байдужими!

Вечеря.
Ніч в готелі.

День 6-й

Сніданок.
Вільний день.
Відпочинок на морі.

Факультативно пропонуємо:
Екскурсію в місто Салоніки (36€, трансфер – 24€), ну і як без шопінгу... без нього не
обійтись. Салоніки - друге за величиною місто Греції і одне з найкрасивіших в країні. В ході
екскурсії перегорнемо сторінки історії Слоників і Македонії, познайомимось з усіма основними
пам'ятками.  Ми  погуляємо  по  історичному  центру,  відвідаємо  Стародавній  форум  (Агора),
пройдемося по набережній, побачимо символ Салонік - Білу вежу. А у вільний час,  самостійно
прогуляємось по місту, купимо сувеніри, відвідаємо численні магазини.

Вечеря.
Ніч в готелі.



День 7-й

Сніданок.
Вільний день.
Відпочинок на морі.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Арідея-Едесса  (36€).  Поєднання  корисного  з  приємним,  саме  так  ми  можемо  назвати  цю
поїздку. Едесу називають містом водоспадів і романтики. Також туристів приваблюють численні
водні канали, великі зелені парки, маленькі мости. «Лутра», казкове місце з невимовною красою
гір,  чистим  повітрям  і  кришталевої  водою.  Уздовж  берегів  розташовані  джерела  з  теплою
термальною водою, температура якої досягає +37 градусів. Вас чекає воістину казкове місце з
невимовною красою, чистим повітрям, цілющою вологою гірської річки і термальних джерел. (За
бажанням  можна  покупатися  у  цілющих  джерелах!  Вхідний  квиток  оплачується
додатково)
Екскурсія на острів Скіатос (51€). Вирушаємо на кораблику на острів Скіатос, на якому  ми
зможемо побачити розважальну програму з музикою і танцями. Під час прогулянки  по острову
прогуляємось  до  церкви  святого  Миколая,  зможемо  поринути  в  місцевий  колорит.  Після
прогулянки відпочиваємо на місцевих пляжах, в другій половині дня повернення додому.

Вечеря.
Ніч в готелі.

День 8-й

Сніданок.
Вільний день.
Відпочинок на морі.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Трансфер в Неа Потідея (31€) - багатопрофільний курорт Кассандри з відмінними пляжами, з
розвиненою інфраструктурою і розвагами на будь-який смак: віндсерфінг, дайвінг, парасейлінг.
Трансфер на пляж Афітос (31€).  Райська село-курорт розкинулося на високому і  крутому
скелястому березі. Греки прозвали його «кам'яним балконом». Пляж цінний тим, що над ним
нависає сам Афітос – красиве і дуже атмосферне селище з величезною кількістю таверн і барів на
будь-який смак. З верхньої кам'яної набережної відкривається приголомшливий вид на пляж і на
затоку!



Вечеря.
Ніч в готелі.

День 9-й

Сніданок.
Звільнення номерів до 12:00.
Вільний день.
Відпочинок на морі.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Трансфер на курорт Sahara Resort (9 год. на морі, повністю заповнений автобус - 24€ /
частково заповнений автобус - 36€). Запрошуємо на один з найкрасивіших пляжів Халкідік,
що нагороджений блакитним прапором -  Sahara Resort! Тут, в найбільшому пляжному барі в
Греції,  ви  можете  насолодитися  незабутніми  моментами  відпочинку  біля  води:  дрібний
золотистий пісок, зникаючий в кристально чистих водах, унікальний ландшафт і нескінченний
пляж - все це створює ідилічну атмосферу, яка обов'язково збудить всі ваші почуття.
Запрошуємо відвідати Каллітею та її блакитні пляжі (31€). Каллітея – це гамірний курорт,
який  улітку  приваблює  туристів  чистими  пляжами,  обсадженими  соснами,  і  прибережними
парками. У барах просто неба подають свіжі морепродукти, а у жвавих танцювальних клубах
завжди людно після настання темряви. Неподалік від пляжу Каллітея знаходяться руїни древньої
базиліки, останки храму Зевса, храм Святого Пантелеймона і печери, де проводилися ритуали
поклоніння німфи і Діонісу - улюблені місця багатьох туристів, спраглих перейнятися древньою
історією Греції.

14:30 - збір групи.
15:00 - виїзд до України.
Нічний переїзд.

День 10-й

Можлива висадка по маршруту: Рогатин, Бурштин, Івано-Франківськ, Коломия,
Чернівці.
Вечірнє прибуття до Львова (орієнтовний час прибуття залежить від проходження
кордону).


