ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР»
м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а
тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2

СЕРБСЬКІ МОТИВИ

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ:

10:30 збір групи - м Львів, площа
Двірцева. Головний залізничний
вокзал
11:00 виїзд зі Львова.
15:00 - зустріч туристів на зал.
вокзалі м. Ужгород, що прибувають
потягами.

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ
ДЕНЬ 1-й
Перетин кордону. Нічний переїзд.
ДЕНЬ 2-й
Прибуття в Белград.
Оглядова екскурсія в Белграді (включено у вартість). Оглядова
екскурсія в Белграді – життєлюбному місті гостинних оптимістів, яке
впродовж тисячоліть його існування неодноразово завойовували і
нищили. Сьогодні багатолюдні пішохідні вулички і величні храми,
відновлені з руїн будинки, барвисті квіткові композиції, фонтани,
лавочки і дитячі майданчики прикривають шрами останньої
кровопролитної війни 1999 року. Прогуляйся аристократичною
вулицею Князя Михайла, заглянь у величні храми Святого Марка із
початку ХХ ст. чи найбільший у Сербії храм Святого Сави, помилуйся
неймовірними панорамами злиття двох річок – Сави та Дунаю,
скуштуй страви національної кухні – сербська столиця щедра на
приємні враження і незабутні емоції!
Вільний час, щоб насолодитись містом самостійно.
Також факультативно пропонуємо за бажанням:
 Музей Ніколи Тесли (10€ дор./7€ діти до 11,99 років). Спробуй
на дотик електричний розряд у музеї генія, який «вигадав ХХ
століття», – розташований у Белграді єдиний у світі музей
Ніколи Тесли так само незвичний, як і сам винахідник, що свої
відкриття знищив у вогні, адже людство не готове було їх
використовувати. Тут у руках присутніх загоряються ні до чого
не підключені лампи денного світла, працює копія пульта до
радіокерованого човна Ніколи Тесли від 1898 року з назвою
«автоматичний диявол», миготять блискавки і сипляться іскри,
під стелею на півсферу проектуються різні зображення і
розкривається суть дослідів науковця, завдяки якому ми маємо
світло, радіо, робототехніку, люмінісцентні лампи, двигуни,
сонячні батареї... Тут кожен може стати учасником дивовижних

експериментів і повірити в незбагненні можливості людського
розуму.
 Земун - місто в місті (12€ дор./7€ діти до 11,99 років). Відвідай
один із найколоритніших районів столиці Земун – сербське
містечко із угорським присмаком, основною домінантою якого
є Вежа тисячоліття, споруджена 1896 року. Саме тут
розташований один із найстаріших храмів Белграда – церква
Св. Миколая, а ще – численні дзвінниці католицьких костелів,
не характерних для загалом православної Сербії, площа
Магістрату і Головна вулиця, стійкий запах фруктів, риби і
міцної кави з відкритих вікон, улюблена для туристів та
місцевих набережна із затишними кафанами, ресторанами і
їхніми просторими терасами, з яких відкривається мальовнича
картина: безліч квітів, благородні лебеді та хвильки Дунаю...
 Прогулянка на кораблику в Белграді (12€ дор./10€ діти до
11,99 років). Старовинний Белград розбудований на злитті
широких рік Дунаю та Сави, і немає красивішої панорами міста,
ніж ракурси із кораблика посередині течії! Оглянь могутні стіни
Бєлградської фортеці та вежу Тисячоліття, помилуйся
численними мостами через Дунай і Саву вздовж нової
набережної, симпатичними будинками району Земун та
живописними островами, послухай дивовижні історії сербської
столиці, її героїв та простих мешканців, які своїм життям
творили унікальну атмосферу Белграда.
 Аквапарк Hollywoodland (13€). Ідеальне місце для насолоди та
розваг – аквапарк «Hollywoodland», перший у Белграді, що
відчинений увесь рік. Закрита частина з великим басейном,
гідромасажем, джакузі, водними гірками та басейном для
дітей, а також – центр релаксації (турецька лазня, соляна
кімната, сауна), аква-фітнес-центр. На відкритій частині парку –
великий (1000 м2) басейн, що нагадує букву N, дитячий басейн,
три гірки та водне містечко для наймолодших гостей. Країна
адреналіну і щасливого сміху запрошує в гості!
Збір групи. Поселення в готель. Ночівля.
ДЕНЬ 3-й
Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Вільний час.
Факультативно пропонуємо за бажанням:
Оглядова екскурсія в м. Новий Сад (35€). Культурна столиця Європи 2021 Новий Сад – місто з європейським шармом і сербською душею,
місто численних храмів і студентських клубів, яке з легкої руки
австрійської імператриці Марії Терезії 1748 року отримало латинське
ім’я Neoplanta, що сербською звучить як «новий сад». Від того часу,
коли тут був осередок сербської культури, а також важливий торговий
центр XVIII-XIX ст., залишилися школи й університети, гімназії й
бібліотеки, розкішні кам’яниці та перший Сербський національний
театр.
МРІЙ! КОХАЙ! ПОДОРОЖУЙ!
СМАКУЙ КОЖНУ МИТЬ ЖИТТЯ разом з ФОРА-ТУР ♥

0971070002 • 0931070002

fora-tour.com.ua

Удосталь находившись містом із незвичною історією, відпочинь у
одній із знаменитих кафан, де полюбляли поговорити про життя
Альберт Айнштайн із дружиною-сербкою…
 Винний післясмак Сремської Камениці (15€). Містечко
Сремська Камениця, яке лежить вище від Петроварадинської
фортеці проти течії Дунаю, та через міст Свободи – на
протилежному березі від міста Новий Сад, не може
похвалитися багатьма унікальними пам’ятками. Проте тут
зберігся чудовий замок родин Марцібані-Карачоні 1797 року з
мальовничим англійським ландшафтним парком, де колись
розводили коней. Влітку, під час збирання винограду, власники
замку влаштовували грандіозні прийоми та бали: попиваючи
чудового вина з власних льохів у компанії європейської
аристократії (а в замку свого часу жив іспанський король Філіп),
вони укладали плани на Сремську Каменицю, Нові Сад,
Воєводину, Європу... Скуштуй на дегустації хмільного
балканського вина просто із холодного погреба і теж відчуй
себе володарем світу!
Збір групи. Нічний переїзд у Львів.
ДЕНЬ 4-й
Прибуття до Львова орієнтовно о 12:00.
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