
«Прекрасна – як мадонна! Донна
Барселона!»
Програма

Можливість приєднатись до туру по маршруту:

Угорщина (Будапешт)

День 1-й

07:00 - збір групи на ж/д вокзалі у м. Львів.
07:30 - виїзд з ж/д вокзалу м. Львова.
Перетин кордону.

При швидкому переходженні кордону пропонуємо:
Дегустація молодого вина з гуляшем (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...
Прогулянка по Дунаю на кораблику (дор. - 29€, діти до 11.99 років - безкоштовоно) - під
час екскурсії перед Вами відкриється панорама, яка вважається частиною Всесвітньої культурної
спадщини: 9 мостів через Дунай, фортечна гора з Королівським палацом, а також набережна у
святковій ілюмінації.

Переїзд в транзитний готель на території Угорщини.
Поселення в готель.
Ніч в готелі.

День 2-й

Сніданок.
Виселення з готелю.
Переїзд до Словенії. 



Екскурсію «Моя мила Любляна» (у вартості туру).
Любляна - невелике, але дуже красиве європейське місто, розташоване на обох берегах річки
Любляниці і нараховує 328 тис. жителів. Вузенькі вулички, є пішохідною зоною в Любляні, чудово
гармонують з ексклюзивними бутіками та затишними кафе, створюючи неповторний колорит
південнослов'янського міста.  Під  час екскурсії  Ви познайомитеся з  історією та архітектурою
словенської  столиці.  Ви  прогуляєтеся  по  берегу  річки  Любляниці,  дізнаєтеся  легенду  про
заснування міста і побачите багато визначних пам'яток: площа поета Прешерна, собор Святого
Миколая,  три  мости,  драконів  і  шевський  міст,  монастир  хрестоносців,  будівля  національної
університетської  бібліотеки,  палац  філармонії  та  багато  інших.  По  вузьких  середньовічних
вуличках ви підніметеся до замку пішки або фунікулером (доплата), подивитесь замкову каплицю
св.  Юрія  (Георгія)  і  за  бажанням  підніметеся  на  оглядову  вежу,  з  якої  відкриється  вам
дивовижний огляд околиць. У вежі можна подивитися 15 хвилинний фільм про історію замку
російською мовою.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
«Озеро  Блед  -  символ  Словенії  і  перлина  серед  Альпійських  курортів»
(31€/26€),  посередині  якого  знаходиться  острівець  з  дзвоном  бажань.  Над  озером  височіє
середньовічний замок, заснований в одинадцятому столітті, а з оглядового майданчика можна
побачити навіть Триглaв (2864 м), найвищу гору в словенських Альпах. Дістатися до острова ви
зможете на човні, яку словенці називають "плетна". До речі, озеро Блед - це єдине місце, де
можна зустріти «плетну». Перший човен, кажуть, був спущений на воду озера в 16 столітті, і її
вигляд практично не змінився більш ніж за чотири століття. З того часу плетна - невіднятний
атрибут на озері Блед. А завдяки мальовничим околицям і, немов зійшовши зі сторінок книги
казок,  острову  з  церквою  що  підноситься  над  ним,  Блед  вже  давно  здобув  собі  широку
популярність.
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. 

Переїзд в сонячну Італію.
Поселення в транзитний готель.
Ніч в готелі.

День 3-й

Сніданок.
Звільнення номерів.
Переїзд до Мілана.

Запрошуємо Вас відвідати Мілан - мегаполіс, який зберігає своє видатне тисячолітнє минуле,
місто з численними галереями, музеями, театрами.

Мілан - це місто, де творили Да Вінчі, Браманте, Верді. Шедеври його архітектури часто
змушують зупинитися і дивитися на них, затамувавши подих, втративши дар мови.



Оглядова екскурсії по Мілану (у вартості туру).
Ви побачите і Дуомо - готичний собор пізнього Середньовіччя, який є символом міста, собор
почали зводити при Джані Галіаццо Вісконті в 1386 році, а закінчили вже за Наполеона; і площа
Ла Скала і сам театр, побудований на гроші міланських меломанів, відкрився в 1778 році; і Замок
Сфорцеско - середньовічний замок з прообразом Кремля, оскільки форми його зубців і веж були
запозичені італійськими архітекторами, які працювали в Москві, а також кількох інших менш
відомих, але не менш чудових місць в центрі міста (~3 год.).
У вільний час пропонуємо:
«Екскурсія  на  озеро  Комо»  (31€/26€),  яке  протягом  багатьох  століть  заворожує  своєю
чарівною красою,  мальовничою природою,  розкішними віллами і  садами.  У  південно-західній
частині озера знаходиться однойменне місто Комо. Тут Ви зможете прогулятися по історичному
центру міста,  піднятися на фунікулері,  помилувавшись околицями озера з  висоти пташиного
польоту, здійснити прогулянку по озеру на катері, пообідати в одному з ресторанів з чарівним
видом на озеро.

Нічний переїзд до Барселони.

День 4-й

Прибуття до Барселони (пересування по місту на громадському транспорті за власний
кошт).

Привіт… Барселона…

Екскурсія по старій частині міста (у вартості туру).
Прибуття у столицю неповторної Каталонії  -  одне з найкрасивіших міст світу, Барселону. Всі
пам'ятки Барселони важко перерахувати - місто нагадує музей просто неба.
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Екскурсію  по  Готичному  кварталу  Барселони  (дор.  -  21€;  діти  до  11,99  р.  -  
16€).  Протягом п'ятисот років тут знаходилася резиденція каталонської монархії.  Історичний
центр готичного кварталу - площа Короля - диво готики і місце дії незліченних подій щоденної
історії Барселони. Стверджують, що саме на цій площі Католицькі королі Фернандо і Ізабелла
прийняли Христофора Колумба, який повернувся зі свого першого плавання в Америку...
Рекомендуємо екскурсію в Іспанське село (дор. - 31€; діти до 11,99 р. -  26€). Основна ідея
Іспанського села -  це можливість буквально за кілька годин,  не залишаючи меж Барселони,
побувати практично у всіх  куточках Іспанії.  Це архітектурний музей просто неба,  в  якому в
натуральну або трохи зменшену величину зібрані копії  найбільш красивих і  відомих будівель
іспанської архітектури. Кожен будинок тут відтворює ту чи іншу відому або просто типову споруду
іспанської  глибинки.  Масштаб  архітектурного  ансамблю  1:1.  Будинки  з  сіл,  розділених  в
реальності сотнями кілометрів, стоять тут пліч-о-пліч - в андалусійскому патіо, на Кастильській
площі і так далі. Іспанське село об'єднує збори зі 116 будинків, церков і палаців, що відносяться
до різних історичних епох Іспанії.

Поселення в готель.
Ніч в готелі.



День 5-й

Сніданок. 
Виселення з готелю.
Вільний час в Барселоні.

У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Екскурсію «Гауді і його творіння» (36€). Воістину, генії божевільні. Нас чекає нестримний
політ думки і продуманість найдрібніших деталей Собору Святого Сімейства, Парк Гуель - місце
казкової чарівності, зовні схожий на кам'яний пиріг Будинок Міла і фантастичний Палац Гуель...
Рекомендуємо екскурсію - «Святиня Іспанії - гора Монсеррат» (46€ / 36€). На химерній
незвичайної форми горі розташований старовинний монастир, де зберігається образ Святої Діви -
«Чорна Мадонна»...  Згідно з  легендою в IX століття,  на схилі  гори знайшли статую «Чорної
Мадонни». Її спробували спустити вниз, але чим далі її несли, тим важче вона ставала. І тоді
вирішили залишити її  на вершині, а поряд заснували монастир...  Гора Монсеррат, розпиляна
ангелами і  яка охороняється «Чорною Мадонною», ще й неймовірно прекрасна! Вона росте і
видозмінюється в міру наближення до неї, оживає, постійно міняє колірні відтінки, а її вершини,
часто оповиті туманом, скеровані в небо, заставляють засумніватись в реальності. Фантастичні
форми  що  потопають  в  пишній  зелені  скель!  Химерні  контури  Монсерат  визначають  її
унікальність і наштовхують на думку про втручання творчої руки генія ...

Переїзд в готель на території Франції.
Пізнє поселення.
Ніч в готелі.

День 6-й

Сніданок.
Звільнення номерів.

Ми відправляємось на Лазурний берег, який приваблює відпочиваючих як взимку так і влітку
славою найпрестижнішого курорту Франції… Відомий регіон на півдні Франції, що розтягнувся
уздовж середземноморського узбережжя від Марселя до Італії у підніжжя Приморських Альп.

Для більшості Лазурний берег є уособленням мрій і фантазій про яскраве бірюзове море,
незвичайних тропічних рослин, шикарних панорам, надзвичайно сприятливого субтропічного

клімату, красивих, залитих сонячним промінням пляжах і бухт.

Переїзд до Ніцци.



Оглядова екскурсія в старій частині міста (у вартостіт уру).
Приголомшливе  Старе  місто  Ніцца  (відоме  місцево  як  Le  Vieux  Nice)  зі  своєю  особливою
атмосферою,  вузенькі  вулички,  місцевий  квітковий  ринок,  маленькі  затишні  ресторанчики,
розслаблені місцеві жителі - без цього кварталу Ніцца - НЕ Ніцца! Пішохідна екскурсія по Старій
Ніцці приведе Вас до подорожі від фонтану на площі Массена, де Вас будуть супроводжувати
приголомшливі архітектурні шедеври, такі як Ратуша в Ніцці, Оперний театр і Палац префектури.
Перед відвідуванням жвавого ринку Кур Салей, знаменитої Англійської набережної, порту Старої
Ніцци, вежі Юнес Беланда і кінцевого пункту історичного Замкового пагорба Ви оглянете площу
Палацу правосуддя і площа Розетті, на якій розташований Ніццький собор. Саме ця історична
частина Ніцци є своєрідною візитною карткою і як магнітом притягує до себе тих, хто вперше
побачив місто і тих, хто повернувся за новим ковтком вражень.
У вільний час пропонуємо:
«Монако - центр світського життя Лазурного Берега» (45€). Нас чекає князівство Монако,
та неймовірне затишне містечко Монте Карло. Монако виглядає як декорація до фільму про чуже
багате життя... Розкіш тут спокійно поєднується з поміркованістю, старенькі в діамантах їздять на
рейсових автобусах, а біля магазинів Zara паркуються дорогі Ferrari.  І  усі  всім задоволені.  У
Монако сильні світу цього крутять романи, програють дуже великі суми в казино і вдаються до
інших радощів життя... Там на вулиці можна зустріти естрадних зірок, топмодель і спортивних
чемпіонів. Море, сонце, казино, розкішні готелі та ресторани приваблюють в Монако вершки
суспільства.

Переїзд по території Італії в транзитний готель.
Ніч в готелі.

День 7-й

Сніданок.
Звільнення номерів.
Переїзд до Венеції.

Відправлення на кораблику до Венеції + в'їзд в туристичну зону (25€ у дві сторони).
Екскурсія оглядова по Венеції (дор. - 21€; діти до 11.99 років - 16€). Венеція, велична і
зваблива, як дорогоцінна чаша в безодні вод... Колись була одним з найвпливовіших міст в Європі
і називалася «королевою Адріатики». 118 островів, 160 каналів, 400 мостів... Краще за все гуляти
по Венеції пішки, переходячи через мости. Ультра відоме місто-музей що не тоне, Венеція тепер
живе і дихає для туристів, режисерів, художників... Венеція - казкове місто на воді, де замість
вулиць - канали, а замість звичних мешканців мегаполісу автомобілів і мотоциклів - вапаретто і
гондоли. Венеція - дивне і незрозуміле місто у світі..
У вільний час пропонуємо факультативні екскурсії на вибір:
Пропонуємо здійснити романтичну прогулянку на гондолі (дор. - 26€; діти до 11.99 років
- 21€). Щоб отримати справжнє задоволення від перебування в Венеції, радимо прогулятися по
місту на гондолі. Цей традиційний човен має дуже давню історію, але досі користується шаленою
популярністю. Саме з гондол відкриваються кращі краєвиди на пам'ятки Венеції та «місто-на-
воді» розкривається повністю.
Острови лагуни - кольорова Венеція! (дор. - 39€; діти до 11,99 р. - 29€; проїзд на катері +



екскурсії з гідом).
Мурано - відомий у всьому світі за виробництвом художніх виробів з кольорового скла. Відвідаємо
майстерню, де досвідчений склодув (безкоштовно) прямо на ваших очах як за помахом чарівної
палички, перетворить шматок розтопленого скла в прекрасний предмет. Ця вистава, захопить і
здивує не тільки дітей, а й дорослих. Самому сміливому, надасться можливість показати особисту
здатність «склодува», зробити якийсь предмет. Емоції і неповторні враження забезпечені! Після
демонстрації ви зможете відвідати (безкоштовно) музей скла, а також виставкові зали відомих
майстрів-склодувів і походити по численних магазинах в пошуках неповторного сувеніра. Мурано
подарує Вам незабутні спогади і ексклюзивні подарунки.
Бурано - відомий з давніх часів своїми прекрасними мереживами, а також яскраво оздобленими
будиночками.  Яскравість  фарб  просто  приголомшує,  своєю  контрастністю,  але  будиночки
пофарбовані не просто так, на цей рахунок є кілька пояснень. Вам вже цікаво? Тоді ми вам про це
розповімо. У деяких магазинах можна побачити, як старі досвідчені майстрині роблять найтонші
мережива, ця робота вимагає величезного терпіння і майстерності. Спробуйте знамените місцеве
печиво "Buranello", а в їх ресторанах свіжо виловлену рибу. Тут ви будете здивовані не тільки
яскравими квітами будинків ну і тим, що по малих вузьких каналах пливуть не тільки приватні
рибальські човники, а також лебеді та дикі качки.
Екскурсія по Гранд-Каналу - головній вулиці Венеції (36€). Ви не пошкодуєте, що вибрали
дану прогулянку, це найкращий спосіб познайомитися з самими романтичними місцями Італії і
насолодитися найкрасивішим водним шляхом у світі! Вам необхідно влаштуватися в затишному
вапоретто  і  зануритися в  історичну атмосферу Венеції  і  милуватися надзвичайно красивими
видами  на  місто  і  його  незрівнянну  архітектуру.  Весь  шлях  по  цьому  каналу  усипаний
витонченими зразками пишних епох бароко і ренесансу. Найпрекрасніші, найпоказовіші палаци
Венеції знаходяться саме тут, на Гранд-Каналі, де раніше жили найбагатші з багатих, де кожен
будинок - світове ім'я - будинок Дездемони, Палаццо, де знімав поверх Байрон, або де поселили
Джордано Бруно, десь тут провів залишок своїх днів Ріхард Вагнер. Ми побачимо ці палаци,
повільно  пропливають  ланцюжком  перед  поглядом,  з  борта  приватного  катера-таксі  (пішки
неможливо), і ви зрозумієте, чому Венецію називають найдивовижнішим містом світу. Під час
прогулянки у вас буде відмінна можливість зробити безліч чудових фотографій.
Відвідування з гідом Палацу Дожів (19€ + вх. кв. оплачується додатково). Жива легенда і
візитна картка Венеції - Палац Дожів, нестаріючий символ минулої величі і влади Венеціанської
республіки. Саме Палац Дожів - резиденція правителів Венеції, місце засідання Великої ради,
Сенату і Верховного суду - століттями зустрічав всіх гостей, що прибувають з моря.

Нічний переїзд по територію Італії, Словенії.

День 8-й

Переїзд по території Угорщини.

При  наявності  часу  пропонуємо  насолодитися  і  отримати  релакс  в  Термальних
купальнях Saliris Resort - Spa & Conference Hotel - Egerszalók (трансфер + вх. квиток 26€,
3 години).  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  в  2007  році  на  базі  гарячого  джерела,  що  б'є  на  поверхню з  глибини  410  м.
Температура води + 68 °  С.  Стікає вниз,  вона створила соляні  пагорби з-за  чого термальні
купальні  Егерссалока  називають  «Угорським  Памуккале».  Біля  підніжжя  соляних  схилів



розташовані 17 критих і відкритих басейнів, джакузі, водні гірки, перлова ванна і басейни для
дітей.

Перетин кордону.
Нічне прибуття до Львова.


