
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ГРЕЦІЯ. МІЖ НЕБОМ ТА ЗЕМЛЕЮ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
06:30 - збір групи Львів. Площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал.  

07:00 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 
ДЕНЬ 1-й 

Перетин українсько-румунського кордону. 
Нічний переїзд в Салоніки. 

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття на курорт Пієрія. Поселення в готель . Відпочинок на морі 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Вечірній трансфер м. Салоніки та оглядову екскурсію 25€ 
дор./20€ діти до 11,99 років. Культурна столиця Греції з 
офіційним статусом «симвасилевса» - співстолиці Салоніки – 

молоде й енергійне місто віком більш ніж 3 тисячі 
років. Динамічний темп життя місту задають близько 100 тисяч 
студентів у найбільшому на Балканах університеті імені 
Аристотеля. Салоніки – батьківщина авторів кирилиці, братів 
Кирила й Мефодія, а також першого президента нової світської 
Туреччини Кемаля Ататюрка. Оглянь створені впродовж 
тисячоліть греками, римлянами, візантійцями, османами та 
євреями об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, посидь у 
затишних кафе і посмакуй традиційною грецькою кухнею з 
улюбленим напоєм греків – фрапе, сфотографуй обидва 
інстаграмні символи міста – Білу вежу та оригінальну 
скульптуру з парасольками й обов’язково відпочинь у теплих 
хвилях затоки Термаїкос.  

Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Вільний день. Відпочинок на морі. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Комплекс монастирів Метеора 38€ дор./33€ діти до 11,99 
років. Посеред мальовничих гір і стрімких скель Фесалії тисячу 
років тому з’явилися перші ченці-відлюдники і з часом 
створили надзвичайне архітектурне диво – комплекс 
монастирів Метеора. Як зуміли нечисленні громади монахів 
без використання техніки піднімати на таку викоту каміння для 
побудови величних споруд монастирів – досі залишається 
загадкою нарівні з єгипетськими пірамідами. Шість діючих 
монастирів поміж живописних панорам, стрімких гірських 
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річок, химерних скельних композицій під високим небом 
сонячної Греції – те, що безперечно треба хоча б раз у житті 
побачити! 

Ночівля. 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Вільний день. Відпочинок на морі 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Гора Олімп і м. Діон 28€ дор./23€ діти до 11,99 років. Символ 
Греції і всієї античної культури священний Олімп – це численні 
вершини мальовничого гірського масиву, найвища з гір якого 
Мітікас сягає 2918 м. Біля підніжжя гір розташувалося «місто 
Зевса» Діон, сьогодні – археологічний парк зі збереженою 
основною дорогою міста, фундаментами храмів, античними 
колонами і статуями, залишками мозаїки в давніх житлових 
будинках і римських лазнях. Коли на Олімпі жили всесильні 
боги, смертним людям не можна було тривожити розкішне 
життя Зевса і решти дванадцяти олімпійців, щоб не накликати 
їхній гнів через незвичайні природні явища: блискавки і грози, 
аномально сильні вітри або шквали. Сьогодні ми без страху 
покарання можемо прогулятися стежками богів, уявити собі 
звичне божественне життя і відчути містичну енергетику 
батьківщини грецької міфології.  

Ночівля.  

ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (включено у вартість). Вільний день. Відпочинок на морі. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Поїздка в аквапарк Waterland 35€ дор./31€ діти до 11,99 
років, вхідний квиток у вартості. Розташований за 10 км від 
Салонік аквапарк «Waterland» – це один із найбільших 
комплексів водних розваг і атракціонів у Греції на 150 000 м кв. 
із сучасною системою цілодобового очищення води. Водні 
серпантини, басейни з гідромасажем та штучними штормами, 
водоспадами і хвилями гірських рік, безліч водних гірок і 
трамплінів, тенісні корти, майданчики для мініфутболу, 
баскетболу і волейболу, кафе і різноманітні крамниці – тут 
вдосталь розваг і зон відпочинку, щоб активно провести 
незабутній день. Терми Арідея і місто водоспадів Едеса 33€ 
дор./28€ діти до 11,99 років, вхідний квиток у вартості. Грецьке 
містечко Едеса, мабуть, єдине таке у світі, де в самому центрі 
міста діамантовими бризками розлітаються численні потоки 
води – струмки і річки, найбільший сімдесятиметровий 
водоспад Каранос, Подвійний водоспад і ще з десяток 
каскадних водограїв уздовж доріжок і попід мостиками. 
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Водну тему підхопить і місто Арідея – тут розташована 
унікальна водолікарня Лутра-Позар, де у відомих ще з часів 
Олександра Македонського термальних джерелах річки 
Термопотамс, а сьогодні ще й у спа-центрі, турецькій лазні, 50 
ваннах, чотирьох басейнах та басейном олімпійських 
розмірів  можна лікувати як тіло, так і душу серед квітучої краси 
довколишньої природи. Аромати квітів і трав, свіжість гірського 
вітру, спів пташок та заспокійливий шум води – що ще треба 
для оздоровлення й відпочинку? 

Ночівля.  

ДЕНЬ 6-й 

Сніданок (включено у вартість). Вільний день. Відпочинок на морі. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Круїз до святої гори Афон 48€ дор./43€ діти до 11,99 років. 
Тризубець грецького півострова Халкідіки в Егейському морі 
славиться своїми пляжами, древніми пам’ятками та святим 
Афоном, мальовничою природою якого, за легендою, була 
зачарована сама Богородиця. Ще в 9 столітті тут почали 
селитися поодинокі відлюдники, розбудовувалися численні 
монастирі, серед яких і закладений 1080 року вихідцями з 
Київської Русі монастир святого Пантелеймона, а згодом – 

скити запорожців XVIII ст. Сьогодні комплекс двадцяти 
монастирів – це єдина у світі Автономна монастирська держава 
Афон із дозволом-візою для відвідування на 4 дні лише для 
чоловіків – жінкам, дітям і навіть тваринам жіночого роду 
згідно з законом заборонено сюди ступати. Близько 2 000 
мешканців Афону живуть у суворому аскетизмі: не їдять м'ясо, 
не курять, не купаються в морі, не носять відкритого одягу, а в 
багатьох келіях немає електрики. Незабутні враження навіть з 
палуби круїзного корабля вам створять унікальна атмосфера 
святого Афону, монастирі-фортеці на високих кам’яних схилах 
та неймовірні пейзажі гір, моря і неба.  

Ночівля. 

ДЕНЬ 7-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. 
Вільний час. Збір групи. Переїзд у Львів. 

ДЕНЬ 8-й 

Прибуття до Львова орієнтовно 23:59. 
 


