
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ЛІТО НА БАЛКАНАХ:  

ЧОРНОГОРІЯ, АЛБАНІЯ, МАКЕДОНІЯ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
08:00 - збір групи м. Львів, площа 
Двірцева. Головний залізничний 

вокзал. 

08:30 - виїзд зі Львова. 

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 

ДЕНЬ 1-й 

Перетин кордону. Нічний переїзд. 

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття в Будву. Поселення в готель/віллу.  
Відпочинок на морі. 
Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Відпочинок на морі. 
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). 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… 

Збір групи, повернення в готель. 
Ночівля. 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Виселення з готелю.  
Переїзд у Вльору. 
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Також факультативно пропонуємо за бажанням: 
 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… 

Прибуття у Вльору. Відпочинок на морі. 
Поселення у готель, ночівля. 

ДЕНЬ 5-й 

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

 Місто-музей Берат - 20€/14€ діти до 12 р. Засноване 
іллірійцями 2400 років тому старовинне місто Берат, що 
входить до Списку світової спадщини ЮНЕСКО, часто називають 
«містом тисячі вікон», «містом музеїв». якому. Берат зумів у 
часи комуністичного диктатора зберегти свою унікальну 
спадщину – житлову забудову Османської епохи XVIIІ – ХІХ ст.: 
притулені до скелястого схилу, один на одному, під 
коричневими дахами білі будинки з безліччю великих вікон. Тут 
час ніби застиг 500 років тому: майстри досі вирізають картини 
із дерева, ніхто не поспішає, у античній цитаделі Кала навіть 
сьогодні живуть люди. А ще в Бераті – найвідоміша в Албанії 
винарня, келих вина з якої чудово смакуватиме в одному із 
затишних кафе на березі річки Осумі. 

Повернення в готель. 
Ночівля. 

ДЕНЬ 6-й 

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

 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.   
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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!  

 Непідвласний часу Охрид - 13€/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. 

 У гості до Святого Наума - 20€/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. 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.   

Збір групи. Нічний переїзд у Львів. 

ДЕНЬ 7-й 

Прибуття у Львів орієнтовно в о 23:59. 
 


