
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

КУТОЧОК РАЮ НА ЗЕМЛІ:  
ІЗОЛА, БЛЕД ТА ЗАЛЬЦБУРГ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
08:00 - збір групи Львів. Площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал 

08:30 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 

ДЕНЬ 1-й 

Перетин українcько-угорського кордону. 
По дорозі факультативно пропонуємо: 

 Прогулянка на кораблику по Дунаю 23€ дор./18€  діти до 12 р. 
Рекомендуємо прогулянку на кораблику по Дунаю. З келихом 
іскристого шампанського в руці, забувши про щоденні клопоти і 
метушню, ти вдосталь насолоджуватимешся найкрасивішою 
панорамою Будапешта. Тут немає нічого зайвого: кожна 
будівля, кожен міст, кожна вуличка гармонійно вписані 
творцями в цій галереї на картинах, що змінюють одна одну. І 
саме з кораблика можна роздивитись всі деталі Парламенту, 
Рибацького Бастіону, Королівського палацу, загадати бажання, 
пропливаючи під мостами, якими так пишається Будапешт. 
Незабутні емоції, свято для тіла і душі та фантастичні фото на 
згадку про чарівну "перлину Дунаю" гарантовані!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 
Нічний переїзд 

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття в Ізолу. 
Оглядова екскурсія в Ізолі (включена у вартість). Ізола – старовинне 
містечко вправних рибалок, нащадки яких теж не уявляють свого 
життя без моря – тут дуже красива набережна зі стоянкою яхт та 
білосніжних вітрильників. Над дахами старого міста, на краю 
колишнього острова – італійською «ізола», височіє дзвіниця церкви 
Св. Мауро XVI століття. Вузькі середньовічні вулички, невеликі 
будинки під червоною черепицею, бароковий палац Бесенгі-дельї-Угі 
XVIII століття та палац Манцолі XV століття, безліч крамниць, затишних 
ресторанів і кафе створюють чарівну атмосферу міста. Зміни 
політичного правління (венеціанці, французи, австрійці) загартували 
характер мешканців Ізоли, і сьогодні у них можемо повчитися, як 
зберігати спокій та радіти життю, незважаючи ні на що. 
Вільний час.  
Відпочинок на морі. 
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Факультативно пропонуємо за бажанням: 
 Відвідати місто Піран та Порторож 18/15€. Відвідай 

містечко Піран на узбережжі півострова Істрія, яке пам'ятає 
грецькі легенди, велич Священної Римської імперії і розкіш 
Австро-Угорщини. Сьогодні найкрасивіше місто словенського 
Середземномор'я славиться фестивалями солеварів, 
художників і віртуозів-скрипалів. Тут тебе зустрінуть вузенькі 
вулички, серед яких просто неможливо заблукати, адже всі 
вони ведуть до відомої площі Тартіні, відсутність автомобілів, 
мальовничі будиночки, які так ніжно торкаються один до 
одного, затишні ресторанчики, де готують найсмачнішу в 
Словенії рибу, та вишукані яхти, які так гарно виблискують під 
сонячним промінням у хвилях Адріатичного моря!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Збір групи. Переїзд готель на території Словенії.  
Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд в 
Любляну. Вільний час. 

 Озеро Блед 28€ дор./22€ діти до 12 р. Пропонуємо незабутню 
мандрівку у світ відпочинку та спокою - подорож до 
невеличкого альпійського містечка Блед  із кришталево 
чистим озером та старовинним замком. Неймовірно красиве 
влітку, із теплою до +24 С водою насиченого кольору 
бірюзи, озеро оточене синіми горами, за які час до часу 
зачіпаються хмарки. Взимку вода замерзає, і від інею, що густо 
вкриває дерева, все навколо здається нереальним, іграшковим. 
Можеш обійти озеро стежиною навколо, щоб побачити цю 
красу з усіх ракурсів, можеш човником доплисти до маленького 
острівця посеред озера з храмом і дзвіницею. Кажуть, якщо 
подзвонити там у дзвін і загадати бажання - воно обов'язково 
здійсниться! Можеш піднятися до замку Бледський Град із 
неймовірним краєвидом на озеро та долину, який надовго 
зачарує твій погляд.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 
Відпочинок на озері. 

Факультативно в Бледі пропонуємо: 
 Серце Словенії - долина Триглавського озер - оз. Бохинь і 

легендарний водоспад Савіца - 21€ дор./15€ діти до 12 р. 
Серце Словенії - долина Триглавських озер -  це красиві 
ландшафти, кришталево чисте повітря, різноманітність 
тваринного і рослинного світу, альпійське озеро Бохінь та 
легендарний водоспад Савіца. Основною особливістю цього 
регіону є те, що він входить до складу національного 
Триглавського парку, названого на честь гори Триглав - 

найвищої вершини Словенії. 
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Озеро Бохінь - льодовикового походження, розташоване на 
висоті 525 м над рівнем моря і з трьох боків оточене 
Юлійськими Альпами, - це найбільше озеро Словенії, що 
притягує туристів з усього світу своєю незайманою природою, 
поєднаною з високим рівнем сервісу, та чистою джерельною 
водою, у якій хочеться як не поплавати в теплу пору, то хоча б 
ноги замочити. А водоспад Савіца, що стрімко злітає з висоти 51 
м у вузькій ущелині поміж крутих скель, точно вартий твого 
неймовірного захоплення!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 2,5 год. 
 Ущелина Вінтґар - 18€ дор./13€ діти до 12 р. 

Пропонуємо трансфер до ущелини Вінтґар, щоб вповні 
насолодитися красою природи Словенії, - природне диво серед 
недоторканного лісу і високих скель, де нестримна сила чистої 
бірюзової води створила лабіринт на 1,5 км, який проходиш на 
одному диханні. Чудовою винагородою за подоланий шлях 
дерев'яними помостами над нестримною течією буде 
розкішний водоспад Шум. Приємний запах хвойного лісу, 
навислі над прірвою скелі, що на фото створюють ефект кадрів 
із фільму-фантастики, містичний монотонний шум води і 
водограю - все це супроводжує почуття умиротворення, радості 
і близькості до природи, до недоторканого світу краси.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

Вечірній збір групи. Переїзд в готель. 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Виселення з готелю.  
Переїзд в Зальцбург. 
Оглядова екскурсія в Зальцбурзі (включено у вартість).  
Запрошуємо у Зальцбург - "соляну фортецю" з давньою історією, одне 
з найкрасивіших міст Європи, батьківщину великого Моцарта, місто, 
яке вмить зачарує тебе своєю красою, а прогулянка його зеленими 
парками, вуличками з вишуканими будівлями, величними площами 
принесе тобі масу незабутніх вражень. Відшукай на вулиці 
Getreidegasse будинок з номером 9, де 27 січня 1756 року народився і 
провів дитячі роки Вольфганг Амадей Моцарт, а на Макартплац - 

будинок під номером 8, де юний геній писав свої музичні 
твори, насолодися його незрівнянною музикою, придбай цукерки 
«Моцарт» - ті самі легендарні кульки моцарткугель у синій обгортці, 
які виготовляють тільки в Зальцбурзі. Пройшовши через ворота 
Старого міста, ти побачиш міську ратушу, торгову вуличку 
Гетрайдегассе, прикрашену, наче у давні часи, кованими вивісками 
майстрів та торговців, затишні кафе, атмосфера яких назавжди 
залишиться у твоєму серці!   

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
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Факультативно пропонуємо за бажанням: 
 Озерний край Зальцкаммергут 35€* - обов’язкова оплата при 

бронюванні туру. Рекомендуємо фантастичну поїздку до 
озерного краю - Зальцкаммерґут. Якщо існує рай на землі, то 
він повинен бути саме тут - у серці Альп, де найчистіші озера, 
що відображають хмари і гірські вершини, густі ліси і колоритні 
будиночки довколишніх австрійських сіл - таким постане перед 
тобою мальовничий озерний край Зальцкаммерґут із 
кількома десятками озер. Сьогодні ти побуваєш в чарівному 
австрійському селищі Гальштат, що розташоване на березі 
однойменного озера посеред високих гір. Навесні тут все у 
яскравій зелені та барвистих квітах, влітку тобі забезпечене 
комфортне купання в кришталево чистих альпійських водах, 
восени приємна прохолода і помітно менша кількість туристів 
дозволить сповна насолодитися життям місцевих мешканців, 
взимку в Зальцкаммерґут знову з'їжджаються з усього світу 
шанувальники зимових видів спорту. Незважаючи на пору року, 
саме тут ти відчуєш справжню Австрію! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 
Збір групи. Нічний переїзд до Львова. 

 

ДЕНЬ 5-й 

Прибуття до Львова орієнтовно о 21:00. 
 


