
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ГРЕЦІЯ В МІНІАТЮРІ 

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 Пієрію. 

ДЕНЬ 2-й 

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

 Вечірній трансфер в 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 курорті 
Пієрія.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Поїздка в аквапарк Waterland 35€ дор./31€ діти до 11,99 
років. 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 
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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. 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 4-й 

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

ДЕНЬ 5-й 

Прибуття до Львова орієнтовно 23:59.  
 


