
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

МІЙ ЛІТНІЙ ПРОВАНС 

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-угорського кордону. 
По дорозі факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Прогулянка на кораблику по Дунаю 23€, діти до 12 років - 18€. 
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. 
Збір групи. Переїзд в готель. Ночівля 

ДЕНЬ 2-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. 
Оглядова екскурсія по Будапешту (включена у вартість). Безліч 
чудових міст розкинулося на берегах Блакитного Дунаю, але лише 
одне з них відоме у всьому світі як його неоціненна перлина − 
це Будапешт. З висоти пташиного польоту столиця Угорщини схожа на 
гігантський амфітеатр, у який закохуються з першого погляду. На обох 
берегах Дунаю постають шедеври світової архітектурної спадщини: 
Королівський палац і Середньовічний квартал, резиденція королів − 
Будайська фортеця, найбільший храм міста − собор Святого Матяша, 
знаменитий Рибальський бастіон, що захоплює мільйони туристів 
прекрасною панорамою на Дунай і протилежний берег, який 
відкривається з його тераси, величний будинок Парламенту, Площа 
Героїв, проспект Андраши, романтичний замок Вайдахуняд, ... і це ще 
не все, що чекає тебе у величавому Будапешті.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 
Вільний час.  
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Факультативно пропонуємо за бажанням: 
 Душа і серце Будапешта 13€, діти до 12 років - 8€. Запрошуємо 

на екскурсію "Душа і серце Будапешта", під час якої ти відчуєш 
шарм життя вишуканої еліти величного Будапешта, неквапливо 
прогуляєшся пішохідними променадами у самому серці 
Будапешта, що пропонують гостям колоритні сувенірні 
крамнички, мальовничі площі та сквери, культові кафе і, 
звичайно, розкішну архітектуру собору Святого Іштвана та 
парламенту Угорщини. Уяви, можливо, десь у паралельній 
реальності повз тебе проходить вулицею Ваци сама 
імператриця Сісі, легко опираючись на руку коханого Франца 
Йосифа... А з гори Ґеллерт побачиш чудовий Будапешт з висоти 
пташиного польоту - як на долоні, куполи і шпилі храмів, 
будиночки, мости і Дунай із іграшковими корабликами... 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

Збір групи. Нічний переїзд в Ніццу. 

ДЕНЬ 3-й 

Прибуття у Ніццу. Вільний час у Ніцці.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Оглядова екскурсія в Ніцці 13€, діти до 12 років - 8€. 
Запрошуємо в Ніццу - європейську столицю відпочинку і 
розкоші, найвідоміше і по праву найкрасивіше місто-курорт 
французької Рив'єри - Лазурного узбережжя. Nice la Bella, як 
звуть свою красуню французи, розташована на березі Затоки 
Ангелів, яка залежно від пори року і часу доби змінює колір 
води від глибокого синього до майже прозорого блакитного. 
Місто, назване на честь богині перемоги Ніки, сформоване на 
стику італійської та французької культур, щодня гостинно 
приймає тисячі шанувальників античного мистецтва, творчості 
Матіса, Шагала, Пікассо. Прогулюючись по лабіринту звивистих 
вуличок старого міста чи знаменитою набережною під 
розлогими пальмами, купаючись у бірюзових хвилях, куштуючи 
в ресторанах вишукані страви місцевої кухні, ти зрозумієш, що 
життя справді прекрасне! Ніцца і Лазурний берег - це магічні 
слова, які довго нагадуватимуть тобі про здійснену мрію...  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Вільний час. Пересування по місту на громадському транспорті за 
власні кошти. 
Відпочинок на Лазурному узбережжі 
Збір групи. Переїзд у готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 4-й 

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

 Екскурсію в Монако 23€, діти до 12 років - 18€.  
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Запрошуємо на екскурсію в Монако – у найсимпатичнішу 
карликову державу Європи, яка притулилася на двох 
квадратних кілометрах скелястих берегів над водами 
Геркулесової затоки. Казково красива і неймовірно багата 
держава, князівство з незмінною від 1419 року династією 
Грімальді при владі, трепетно береже пам'ять про 
найромантичнішу історію кохання ХХ ст. - принца Реньє та 
актриси Грейс Келлі. Монако - це всесвітньо відомий центр 
грального бізнесу - казино Монте-Карло з найдорожчими авто 
при вході, це численні сконструйовані за останнім писком 
моди, надзвичайно вишукані яхти "сильних світу цього", а 
також розмальовані рекламою боліди зірок атоперегонів 
"Формула-1" на ідеально рівних серпантинних дорогах. 
Прогуляйся однією з найбільш цікавих частин князівства - 

Монако-віль - це старе місто з кафедральним собором, де 
вінчаються перші особи князівства, палацом - 

резиденцією Альберта ІІ, музеями, садами, 
оглядовими майданчиками в оточенні райської природи і 
синього-синього моря...  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

 Екскурсію у Каннах 18€, діти до 12 років - 13€. Проведи 
незабутні миті у курортних Каннах – місті, в якому колись 
працьовиті рибалки, мабуть, зловили золоту рибку і яке 
сьогодні пише свою щасливу заможну історію на червоній 
фестивальній доріжці. Атмосфера набережної та грайливі хвилі 
Середземного моря, затишні вулички середньовічного міста у 
кварталі Лє Сюке, гора Шивальє із храмом, замком та музеєм, 7 
км найчистіших пляжів із чудовим сервісом і французький шик 
бульвару Круазетт – ексклюзивні бутіки, готелі, вілли, 
ресторани, казино…  Тут кожен куточок міста нагадує 
знімальний майданчик, тут хочеться все сфотографувати на 
пам'ять. Стань особливою зіркою у плеяді знаменитостей Канн! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Повернення в готель. Ночівля. 

 ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (включено у вартість). Вільний час. Відпочинок на 
Лазурному узбережжі. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Найгарніше селище Франції Мустьє-Сент-Марі та Вердонська 
ущелина 33€, діти до 12 років - 25€. Мустьє-Сент-Марі – 

найкрасивіше селище Франції, загадкове поселення монахів у 
гротах із вулканічного туфу, яке досі охороняє з висоти 225 
метрів містична зірка вагою 150 кг чистого золота та розміром 
близько одного метра. Це столиця французького королівського 
біло-синього фаянсу, вишукані сервізи з якого тішили око 
самого Людовіка XIV. 
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А тепер у численних крамничках приймають захоплені 
компліменти від туристів з усього світу. Численні заквітчані 
фонтани, струнка дзвіниця Нотр-Дам де Бовуар, огорнені 
ароматами лавандового меду, оливкової олії, бісквітів, сиру і 
ковбасок симпатичні будиночки під черепицею, затишні 
кав’ярні, спокій і умиротворення – прованське село Мустьє-

Сент-Марі манить кожного своїм шармом. А нерукотворна 
краса Вердонської ущелини – одного з найбільших річкових 
каньйонів Європи, гуркіт каскадних водоспадів поміж 
неприступних фотогенічних скель, розкидані по мальовничих 
горах кам’яні будиночки містечок і сіл у пейзажах Провансу 
підкорять твоє серце! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 3,5 год. 
Повернення в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 6-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Вільний час. 
Відпочинок на Лазурному узбережжі. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Місто митців і мільйонерів - Антіб 18€, діти до 12 років - 13€. 
Антіб – місто митців і мільйонерів, місто з історією понад три 
тисячі років, що надихає і окрилює. Антіб – найбільший порт 
розкішних білосніжних яхт на Лазуровому узбережжі, 
неймовірний ансамбль гір, моря і неба, мереживо заквітчаних 
вуличок, замок Грімальді з музеєм Пікассо, магазини із 
дизайнерським одягом та ексклюзивними прикрасами, 
великий щоденний ринок прованських трав і морепродуктів... А 
ще Антіб – це коштовна перлина в намисті фешенебельних 
курортів Ніцци, Канн і Сен-Тропе, 48 піщаних і галькових пляжів 
на 25-кілометровій береговій лінії. Знайди своє місце під 
сонцем на золотому піску Антіба!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Збір групи. Нічний переїзд в Будапешт.  

ДЕНЬ 7-й 

Прибуття в Будапешт. Ночівля. 

ДЕНЬ 8-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд у Львів.  
По дорозі факультативно пропонуємо відвідати:  

 Дегустація егерських вин з гуляшем 18€. Запрошуємо на 
дегустацію еґерських вин з гуляшем, адже неможливо уявити 
Угорщину без вина, так як і без купалень. Теплі води Угорщини 
гріють наше тіло, а вино - душу. Один з найвідоміших і 
найбільш відвідуваних регіонів - Еґер, де унікальний 
мікроклімат і 300 сонячних днів на рік дають змогу вже більше 
шести століть виготовляти чудове вино.  
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Мальовниче село з відомою назвою Долина Красунь згадане не 
в одній легенді, саме тут розташовано близько 200 винних 
погребів із неоціненними скарбами. Скуштуй відомі тутешні 
вина «Бича кров», «Еґерська дівчина», «Сніжний виноград» і 
отримай гастрономічну насолоду від неперевершеного 
угорського гуляшу. 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Прибуття у Львів орієнтовно о 23:00.  
 

 


