
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

НА МОРЕ В ХОРВАТІЮ 

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 у Рієку. Відпочинок на морі.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Оглядова екскурсія у м. Рієка - 13€ дор./8€ діти до 12 р. 
На тебе чекає найбільший порт Хорватії, мальовниче 
містечко Рієка – республіка краси, яку створили 100 років 
тому тут, у місті з тисячолітнім хитросплетінням культур, 
традицій, архітектури і кухні. Свіжий морський бриз, 
фешенебельна вулиця Корзо з найкращими магазинами і 
ресторанами, мостики і канали, храми і палаци, над якими 
на пагорбі височить фортеця Трсат та церква Богородиці і 
звідки відкривається фантастична панорама на місто і 
море,  коктейль ароматів хвої, квітів, морепродуктів і 
солодощів створюють відчуття земного раю, справжньої 
республіки краси!   

Адріатичне море — ніжне і тепле. Легкі хвилі, чистий пляж, а 
вода блакитно-прозора... Море манить нас до себе і змушує 
повертатись сюди знову і знову. Адріатика! 

Збір групи. Переїзд в готель/віллу. Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю/вілли. 
Переїзд у м. Пула. Відпочинок на морі.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

Загадкова Пула - 13€ дор./8€ 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. 



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

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 4-й 

Прибуття у Львів орієнтовно о 21:00. 

 


