
«Вікенд в Хорватії - сонце, море і термали»
Програма

В програмі можливі зміни з огляду на пандемію Covid-19.

 День 1-й 

07:00 - збір групи на з/д вокзалі м. Львова.
07:30 - виїзд із Львова.
Є можливість приєднатись до групи по маршруту в Стрию та Мукачево.
Перетин кордону.
Нічний переїзд.

 День 2-й

 

Прибуття в Загреб.

Оглядова пішохідна екскурсія Загребом – столицею Хорватії (у вартості туру).
Старовинне місто Загреб засноване близько 900 років тому, з прекрасно збереженим історичним
центром - запрошує гостей! У цьому місті серце всієї країни: у маленьких затишних вуличках та
архітектурних пам’ятках,  соборах та  музеях,  театрах та  парках в  оточенні  гір  та  заповідних
територій - все те, чим гордяться хорвати.
У вільний час пропонуємо відвідати на вибір:
Національний парк Плітвицькі озера (29€ + вх. квиток) - край падучих озер, який ось уже
яке століття об'єднує людей. У 1949 році було прийнято рішення, зберегти цей куточок світу для
майбутніх поколінь, тоді Плітвицкі озера стали першим національним парком Хорватії. У 1979
році Національний парк Плітвицькі озера був доданий в список світової спадщини ЮНЕСКО.
Плітвицькі озера входять в список найкрасивіших місць не тільки в Хорватії, а й усієї Європи.
Незаймана, велична природа парку викликає щире захоплення мільйонів туристів.
Трансфер  в  Terme  Tuhelji  (21€  +  вх.  квиток)  Відчуйте  силу  цілющої  термальної  води,
плаваючи в басейнах Водної планети в Terme Tuhelji, де водні розваги під дахом і просто неба
нікого не залишать байдужим. Водна планета розкинулася на площі 15 000 кв. І містить безліч
водних атракціонів у критому та закритому басейнах. Пориньте в особливий світ фінських саун і
парових бань та водних розваг.

Поселення в готель.
Ніч в готелі.



 День 3-й

Сніданок.
Виселення з готелю.
Вільний час у Загребі.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Сьогодні у вас буде можливість відвідати найбільший хорватський острів, завдяки своїй
красі, вже з давніх часів його називали «Золотий острів» (39€).  Острів Крк - це серце
Хорватії. Тут є пляжі, красиві поселення, парк національного значення і мальовнича природа.
Фото  острова  Крк  можна часто  побачити  на  рекламних  банерах  і  всіляких  путівниках  -  він
вважається важливим центром туризму в Хорватії. Головне місто острова Крк - однойменне місто
Крк,  що веде  свою історію з  часів  дверних римлян.  Знаменитий курорт  Башка острова  Крк
відомий своїми пляжами далеко за межами Хорватії,  крім того тут була знайдена знаменита
Башчанськая  плита  -  одна  з  перших  письмових  згадок  про  хорватів,  один  з  найдавніших
пам'ятників  глаголичної  писемності.  А  Вербник  -  знаменитий,  як  відмінно  збережене  місто-
фортеця Вербник. Регіон Вербнику відомий також своїми виноградниками і місцевим білим вином
Врбнічка жлахтіна.
Оглядова екскурсія містом Крк (10€). Місто Крк – найбільше і найголовніше місто острова
засноване  ще  в  часи  римської  імперії.  Окрасами  міста  являються  Стара  площа,  замок
Франкопанів і Кафедральний собор міста.
Прогулянка на кораблику островом Крк (35€).  Під час мандрівки у нас буде можливість
побачити цей прекрасний острів з моря, помилуватись прекрасними бухтами і на довершення
подорожі, скупатись в Адріатичному морі.

Нічний переїзд.

 День 4-й

 

Прибуття в Егер.

Угорщина - країна з багатою, унікальною історією. Розташована в самому центрі Європи.

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.   

Після релаксу запрошуємо Вас на запашну угорську вечерю: гуляш і угорське вино.

Відвідування винних підвалів в Долині красунь з дегустацією вин і смачного гуляшу
(24€).  Егер  є  одним  з  центрів  угорського  виноробства.  Саме  тут  знаходиться  один  з
найпопулярніших,  серед  українських  туристів,  об'єктів  -  Долина  красунь,  саме  тут  роблять,
широко відоме червоне вино Egri bikavér, тобто «Егерська бичача кров». Спробувати це вино, а
також  багато  інших,  можна  в  невеликих  винних  погребах,  господар  погребу  пригостить
декількома келихами вина різних сортів, і звичайно, угорським національним блюдом - гуляш.
Крім Egri bikavér тут популярні білий мускат «Оттонель», популярне сухе вино «Дівчина з Егера»,
вельми оригінальний червоний «Цвайнгер» і  дуже смачне духмяне 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...

Повернення до України.
Нічне прибуття до Львова (залежить від проходження кордону).


