ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР»
м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а
тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2

УСМІХНИСЯ, МИ В МОНТЕНЕҐРО
ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ:

05:30 - збір групи – м. Львів, площа
Двірцева. Головний залізничний
вокзал.
06:00 - виїзд зі Львова.

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ
ДЕНЬ 1-й
Перетин кордону. Нічний переїзд.
ДЕНЬ 2-й
Прибуття в Чорногорію. Поселення в готель/віллу.
Відпочинок на морі.
Ночівля.
ДЕНЬ 3-й
Сніданок (включено у вартість). Вільний час. Відпочинок на морі.
Факультативно пропонуємо за бажанням:
 Затока щастя і краси - 33€ дор./28€ діти до 12р. Одна з
найкрасивіших бухт планети, унікальна на всьому
Середземномор’ї Которська затока (Бока Которська) – це
порізані морем карстові схили, карколомні зигзаги 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…
 Оглядова екскурсія в Барі - 13€ дор./11€ діти до 12р. Розпочни
знайомство з містом Бар у його старовинному центрі,
чотиригектарному музеї просто неба – Старому Барі, історія
якого сягає задовго до IV століття. Тут добре збережені храми
Святого Миколая (ХІІІ ст.), Святої Катерини (XIV ст.) і Святої
Венеранди (XV ст.), турецькі лазні та мечеть, а також римський
акведук і тисячолітня цитадель – палац короля Ніколи з
каплицею, зимовим садом і неймовірно красивим видом на
море.

А ще в Барі – смачна, виготовлена в екологічно чистих умовах
місцева оливкова олія, захопливий «італійський шопінг» і
піщано-галькові пляжі для комфортного відпочинку на
Адріатиці.
 Незабутнє побачення з Будвою - 12€ дор./10€ діти до 12р.
Сонячна старовинна Будва – столиця курортної Чорногорії з
безліччю кафе, ресторанів та крамничок, із фотогенічними
вузькими вуличками, міським літнім театром просто неба,
надзвичайно красивими мальовничими панорамами на
Адріатику та облаштованими піщаними пляжами Моґрен,
Пізана, Річардова Глава, Греко. Фортечні стіни цитаделі Святої
Марії вже більш ніж 600 років оберігають Стару Будву:
викладені з каменю будиночки під черепичними дахами, храми
Святої Трійці, Святого Сави, Санта Марія де Кастелло, струнку
дзвіницю церкви Святого Йоана. Вздовж моря і скель тягнеться
мощена пішохідна доріжка з численними панорамними
майданчиками, на якій гостей Будви щодня зустрічає граціозна
балерина.
Повернення в готель. Ночівля.
ДЕНЬ 4-й
Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.
Відпочинок на морі.
Переїзд до Скадарського озера.
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…
Збір групи. Повернення в Україну.
Нічний переїзд у Львів.
ДЕНЬ 5-й
Прибуття у Львів орієнтовно о 23:59.

МРІЙ! КОХАЙ! ПОДОРОЖУЙ!
СМАКУЙ КОЖНУ МИТЬ ЖИТТЯ разом з ФОРА-ТУР ♥

0971070002 • 0931070002

fora-tour.com.ua

