
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ХОРВАТІЯ, ЯКУ ТИ НЕ ЗНАЄШ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
08:30 - збір групи – м. Львів, площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал. 

09:00 - виїзд зі Львова. 

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 
ДЕНЬ 1-й 

Перетин кордону. Нічний переїзд. 

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття у Загреб.  
Оглядова екскурсія в Загребі (включена у вартість).  
Місто з неповторним шармом, романтичне і затишне, Загреб за свої 
900 років пережив трагічні і світлі сторінки, а своїми скарбами 
здатний зацікавити найвибагливішого туриста. Нижнє місто Загреба – 

його динамічний центр і «зелена підкова», утворена живописними 
алеями, скверами, площами та фонтанами. Серцем Нижнього міста є 
центральна площа Бана Єлачича, симпатичні будинки якої належать 
до найрізноманітніших архітектурних стилів: від класицизму та бароко 
до модерну. Тут милують око заквітчані балкони і тераси, вишукане 
оздоблення фасадів галерей, театрів та музеїв, апетитно пахне 
ранковою випічкою та смаколиками із "чрева Загреба" – ринку Долац. 
Вільний час щоб насолодитися містом самостійно.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Ґорній Ґрад – душа Загреба - 13€ дор./8€ діти до 12 р. У 
Загребі багато цікавих місць, однак справді варто прогулятися 
середньовічним Верхнім містом – Ґорнім Ґрадом, його 
брукованими вуличками зі старовинними будинками, побачити 
Кафедральний собор, церкву Святого Марка з пряниковим 
дахом і гербами регіонів Хорватії та самого міста, 
францисканський монастир і Кам'яні ворота з ХІІІ ст., будинок 
Парламенту та уряду, почути залп із вежі Лотршчак, проїхатися 
найкоротшим у світі фунікулером, розглянути справжні гасові 
ліхтарі, які щовечора загоряються двома сотнями чарівних 
вогників, і від того хорватська столиця стає ще більш 
казковою... 

Поселення в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

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

 Плітвицькі озера і водоспади 50€ дор./45€ діти до 12 р. 



МРІЙ! КОХАЙ! ПОДОРОЖУЙ!                                 0971070002 • 0931070002 СМАКУЙ КОЖНУ МИТЬ ЖИТТЯ разом з ФОРА-ТУР ♥                           fora-tour.com.ua 

По дорозі пропонуємо відвідати "Хорватський рай" - Плітвицькі 
озера і водоспади! Колись на старих мапах цю місцевість 
називали "Диявольський ліс", до 1958 - недоступний для 
туристів, а сьогодні - це райський куточок для тих, хто втомився 
від бетонної краси, і він неодмінно вражатиме тебе з кожним 
наступним кроком! Близько двадцяти озер, які наче східцями 
переходять одне в одне, створюють незліченну кількість 
дивовижних бурхливих та пінистих водоспадів з кришталево 
чистою водою і прудкою фореллю. Унікальні печери під 
водоспадами, букові і хвойні ліси, стрімкі вапнякові скелі - 

надзвичайна, ніби кадри з фільму-фантастики, природа 
навколо - все це створює дух гармонії, насолоди та 
неперевершених емоцій! Тривалість екскурсії –  2 год. 

Збір групи. Переїзд на півострів Істрія. Ночівля. 

 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Оглядова екскурсія «Помаранчевий Ровінь» (включена у вартість). 

Ровінь – чарівне хорватське місто з чітко вираженою італійською 
атмосферою – в помаранчевій «спідничці» черепичних дахів та зі 
стрункою дзвіницею собору Святої Євфімії в центрі. Відомий морський 
порт, а в XVIII столітті ще й центр контрабандистів, сьогодні Ровінь 
заманює чистим морем і мальовничою панорамою Адріатики, тихою 
гаванню із білосніжними яхтами, унікальною архітектурою 
старовинного міста-фортеці – головна міська площа Маршала Тіто, з 
фонтаном у центрі, ратуша з годинниковою вежею, палаццо Каліффі у 
венеційському стилі, вузенькі вулички та будинки з кам’яними 
арками, надбудовами і прибудовами, ресторани з морськими 
делікатесами та різноманіттям смаків місцевої кухні. 
Вільний час на морі.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Загадкова Пула - 20€ дор./14€ діти до 12 р. Загадкова Пула, яку 
заснували греки, розбудували й укріпили римляни, а потім 
удосконалили віденці як головне місто-порт Австро-Угорщини, 
вже 3000 років є дивовижною перлиною півострова Істрія. 
М'який клімат, мальовничі бухти та узбережжя, рекордна 
кількість чудових пляжів, аромати смачної середземноморської 
кухні розтоплять твоє серце. Доторкнися до каменю, який 
бачив три тисячоліття, прогуляйся затишними спокійними 
вуличками, послухай захопливу історію з детективними 
деталями, ознайомся з місцевою культурою і традиціями, 
скуштуй знаменитий пршут, і ти зрозумієш, чому саме це місце 
обрали три тисячі років тому міфологічні аргонавти.  

Збір групи. Нічний переїзд у Львів. 

ДЕНЬ 5-й 

Прибуття у Львів орієнтовно о 18:00. 
 


