
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

БАЛКАНСЬКИЙ КРУЇЗ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
8:00 - збір групи м. Львів, площа 

Двірцева. Головний залізничний 

вокзал. 
8:30 - виїзд зі Львова. 

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 
ДЕНЬ 1-й 

Перетин кордону.  
Нічний переїзд. 

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття в Сараєво. Поселення в готель. 
Оглядова екскурсія в Сараєво (включено у вартість). 
Багатостраждальна столиця Боснії і Герцеговини Сараєво від пострілу 
біля Латинського мосту в 1914 році, з якого почалася І Світова війна, і 
до чотирирічної кровопролитної облоги 1992-1996 років пережила 
багато важких днів, проте досі вирізняється з-поміж інших столиць 
розмаїттям народів, релігій, культур, стилів архітектури та щоденного 
життя. Тут подорож у часі створять християнські церкви та костели з 
XV ст., Стара синагога з  XVІ ст., безліч мечетей зі стрункими 
мінаретами, ратуша у мавританському стилі, середньовічна 
атмосфера Східного ринку «Чаршия», красиві мости та затишні кафе 
на набережній річки Мілячки і зовсім сучасний хмарочос Avaz Twist 
Tower – найвищий на Балканах. Сараєво зачаровує своїм шармом та 
особливим східним колоритом, залишаючи про себе лише щасливі 
спогади. 
Вільний час щоб насолодитися містом самостійно. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Кава по-боснійському 18€ дор. Кава по-боснійському – це 
можливість через розповіді екскурсовода доторкнутися до 
древньої і красивої культури кавування в Сараєво. Тут так часто 
на щодень п’ють каву, незважаючи на час доби й обставини, 
про що самі жартують: у справжнього боснійця в крові більше 
кави, ніж крові. Каву подають за столітньою традицією в турках 
і філіжанках разом зі склянкою води, присмачують щирою 
розмовою у колі добрих людей. Лише заради боснійської кави 
й атмосфери старовинної садиби Сврзо, де досі, як і 300 років 
тому, заварюють справжнісіньку боснійську каву, варто їхати до 
Боснії й Герцеговини! 

Ночівля. 
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ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Переїзд в Мостар. 
Вільний час щоб насолодитися містом самостійно. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Веселий водограй Кравіца - 25€ дор./22€ діти до 12 р., вхідний 
квиток у вартості На території заповідника розкинув своє 
смарагдове віяло один із найкрасивіших на Балканах водоспад 
Кравіца – каскад численних великих і малих потоків зі 
спецефектами веселок над водограєм, що спадає з висоти 25 
метрів. Тут можна постояти під потужними струменями 
природного душу, вдосталь поплавати в кришталево чистій воді 
річки Требіжат. А бо ж покататися на човнику водним плесом, 
скуштувати місцеві страви і провести незабутні миті серед 
мальовничих,  фотогенічних пейзажів. А дорога через густі 
хвойні ліси в містечко Любушки приведе до винарні, яка частує 
гостей смачними ароматними винами. Дегустація вин та 
дегустація пршуту оплачуються додатково.  

 Мостару та Благай — земне і вічне - 22€ дор./19€ діти до 12 
р.). Розділене рікою і війною на східну та західну частини – 

мусульманську боснійську й католицьку хорватську – місто 
Мостар сьогодні об’єднує всіх мешканців любов’ю до свого 
міста і до кави, яку тут п’ють зранку, ввечері і ще кілька разів на 
день. Гостей Мостар зустрічає вузькими вуличками з кам’яними 
будинками, Хрестом Тисячоліття, дзвонами церков і співами 
муедзинів, барвистими торговими рядами і знаменитим 
«боснійським дивом» – Старим мостом. На південь від Мостару 
розташоване атмосферне містечко Благай – давня столиця 
Герцеговини, де біля витоку річки Буни ісламські мандрівні 
монахи-дервіші «приліпили» по-пташиному до могутніх скель 
свій монастир-текію. Тут досі панує атмосфера XVI століття, яку 
кожен зможе відчути, пройшовшись під старовинними 
дерев’яними балками стель по барвистих східних килимах. 
Сотні співочих птахів на гранатових деревах, кам’яні мости і 
бірюзові водоспади на скелястих терасах, а ще повсюдні 
аромати турецької кави і рахат-лукуму – ця абсолютна 
природна гармонія просто заворожує! 

Переїзд та поселення в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Затока щастя і краси - 33€ дор./28€ діти до 12р., вхідний 
квиток у вартості. Одна з найкрасивіших бухт планети, 
унікальна на всьому Середземномор’ї Которська затока (Бока 
Которська). 
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Це порізані морем карстові схили, карколомні зиґзаґи 

берегової лінії, кришталево чиста бірюзова вода, схожі на 
скандинавські фіорди мальовничі панорами, рукотворний 
острів із церквою Богородиці на Скелі… А ще венеціанський 
шарм прибережних містечок: занесеного до Списку ЮНЕСКО 
Котору, Пераста – міста будинків на мільйони євро, «селища 
красунь» Лепетани». Тут у водах затоки вирощують екологічно 
чистих молюсків, а на фермі пропонують дегустацію свіжих 
мідій та устриць у фірмовому соусі. Найкрасивіша візитівка 
Чорногорії – Бока Которська – зачарує, закохає і ще довго не 
відпускатиме у щасливих спогадах… 

 Романтична краса Скадарського озера - 26€ дор./21€ діти до 
12р. Ніщо так не заспокоює і не відновлює життєві сили, як 
вода, цю мудрість добре знали ті, хто вибирав для поселення 
Скадарське озеро – мальовниче місце, що наповнює енергією 
та бажанням працювати і творити далі. Протягом сотень років 
на його берегах сидять рибалки й ловлять коропів з вуграми, 
стоять середньовічні храми і монастирі, на дні лежать десятки 
затонулих у битвах кораблів із легендами і скарбами. Тут 
природа, варта пензля найкращих художників, веселі 
перегукування близько 280 видів рідкісних пташок, дивовижні 
великі й маленькі острови, човники і яхти, скелі, комиші, біле 
латаття, цілюща чиста вода і безмежний спокій… 

Переїзд та поселення в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд в 
Дуррес. Відпочинок на морі 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Поїздку в м. Тирана  і поїздку в м. Круя 33€дор./27€ діти до 
12р. Столиця Албанії Тирана довго і старанно відновлюється 
після комуністичного режиму диктатора Ходжі.  Сьогоднішня 
Тирана – це хаотичний коктейль зі старовинних будинків 
османської епохи, монументальних споруд комуністичного 
часу, сучасних муралів та кольорових яскравих фасадів, скляних 
свічок хмарочосів, оригінальних готелів і великих торгових 
центрів. Про давні часи в старому місті нагадують кам’яні 
турецькі мости, годинникова вежа на пішохідній площі 
Скандербега, мечеть Ехтем Бей і колоритний східний базар, на 
якому гостинні веселі албанці пожартують, порадять і підберуть 
оригінальні сувеніри.  
Невеличке містечко Круя поблизу столиці Тирани – 

середньовічна перлина в оточенні високих гір і символ 
нескореного духу албанського народу. Саме тут розпочиналася 
історія держави Арберії-Албанії ще 1190 року, а пізніше на 
скелястій вершині над містом легендарний Скандербег укріпив 
могутню фортецю, що витримала 25 років облоги.  
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Коли вже Балкани підкорилися туркам, Круя гордо стояла 
незавойована! Сьогодні в замку Скандербега – музей на його 
честь, відкритий з наказу диктатора Ходжі. Тут панує захоплива 
атмосфера з відлунням битв і перемог: кам’яні тунелі-вулички, 
низькі будинки під черепицею, православна церква, турецька 
лазня, фотогенічна панорама міста й моря і таємний хід, яким 
ще пролазив сам Скандербег!  

Збір групи. Переїзд в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 6-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд в Охрид. 
Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Непідвласний часу Охрид - 13€ дор./8€ діти до 12 р. 
Непідвласний часу Охрид – це і найглибше на Балканах озеро 
(до 300 м), кришталева прозорість якого сягає 20 метрів, та 
однойменне місто на його берегах із найстарішими на Балканах 
тисячолітніми православними храмами, старовинними 
будинками – пірамідами навпаки, вузенькими мощеними 
вуличками, затишною площею Старий базар, єдиним у країні 
давньогрецьким амфітеатром та величною фортецею 
болгарського володаря Самуїла. Озеро й місто Охрид занесені 
до Списку всесвітньої спадщини людства ЮНЕСКО, як 

дорогоцінні перлини, якими заманюють туристів численні 
сімейні крамнички цього містечка.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

 Прогулянка на кораблику в Охриді - 20€ дор./14€ діти до 12 р. 
Прогулянка на кораблику в Охриді – це чудова нагода побачити 

з ракурсу «македонського моря» старовинне місто, фортецю 
царя Самуїла, монастир Святого Наума, вершечки охридських 
храмів, яких, кажуть є стільки, скільки днів у році. Тут прозора і 
до безмежжя синя гладь озера красується в обрамленні 
далеких гір, дрібні грайливі рибки плавають табунцями, свіжий 
вітер жене хвилі, які вихлюпуються на відшліфовану бруківку 
красивої набережної з пальмами, кущами лаванди і розмарину. 
Вдихни на повні груди свіжого бризу та аромати балканських 
рослин і загадай бажання охридській золотій рибці!  

 У гості до Святого Наума - 20€ дор./14€ діти до 12 р., вхідний 
квиток у вартості Майже під македонсько-албанським 
кордоном, на березі озера Охрид серед мальовничої, як із 
картин, природи розташований монастир Святого Наума — 

один із найстаріших православних монастирів на Балканах. 
Сюди від ІХ століття тягнулися вервечки паломників, навіть коли 
землями Македонії володіли турки-османи. У святого Наума, 
наймолодшого учня Кирила та Мефодія, який тут жив, 
працював і мандрував селами, просили  мудрості, розуму, 
допомоги в навчанні. 
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Сьогодні тут живуть граційні павичі, а численні туристи 
намагаються підійти ближче до саркофагу із мощами святого – 

чи для того, щоб перевірити легенду про стукіт серця святого 
Наума, чи, можливо, почути підтвердження, що їхнє прохання 
буде виконано.   

Переїзд в Скоп'є. 
Оглядова екскурсія в Скоп'є (включена у вартість).  Обов’язково 
відвідай Скоп’є – столицю Північної Македонії, над якою височіє Хрест 
тисячоліття, оберігаючи від руйнівних землетрусів, які ретельно 
знищили всю двохтисячолітню красу. Сьогодні Скоп’є – це з любов'ю 
відновлений до непізнаваності колоритний балканський мегаполіс, 
місто архітектурного хаосу із безліччю білосніжних грецьких колон, 
паризькими та римськими мостами через річку Вардор, сучасними 
скляними фасадами й мусульманськими мінаретами, пишними 
фонтанами та незліченними гігантськими скульптурами, 
тріумфальною аркою та площею Македонія з вершником на коні, 
який занадто схожий на самого Олександра Македонського. 
Насолодися прогулянкою столичним містом, що таке ж тепле і 
яскраве, як прапор Північної Македонії.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Ночівля. 

ДЕНЬ 7-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Вільний час.  
Факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Каньйон Матка - 31€ дор./25€ діти до 12 р., вхідний квиток у 
вартості. Поїдь на побачення із природою до надзвичайно 
фотогенічного  каньйону Матка. Могутні високі скелі, що ніби 
ступають по водній гладі річки Тріски, як велетенські лапи 
дивовижних тварин, порослі чагарниками стрімкі урвища, 
різної довжини печери та бухти, серпанок туману поміж 
смарагдовими горами, середньовічні оборонні монастирі та 
церкви лише за кілька метрів від води, численні прогулянкові 
човники, свіже гірське повітря, бірюзова прозора вода – 

відчуття нірвани й катарсису гарантовано!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

Повернення в Скоп'є.  
Збір групи. Нічний переїзд у Львів. 

ДЕНЬ 8-й 

Прибуття у Львів орієнтовно о 15:00. 
 


