
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

НАЙКРАЩА МАНДРІВКА ЛІТА - ХОРВАТІЯ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
05:30 - збір групи Львів. Площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал 

06:00 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 
ДЕНЬ 1-й 

Перетин українсько-угорського кордону. Переїзд в готель. 

ДЕНЬ 2-й 

Сніданок (включено у вартість). Переїзд. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Плітвицькі озера і водоспади 58€ дор./53€ діти до 11,99 р.  По 
дорозі пропонуємо відвідати "Хорватський рай" - Плитвицькі 
озера і водоспади! Колись на старих мапах цю місцевість 
називали "Диявольський ліс", до 1958 - недоступний для 
туристів, а сьогодні - це райський куточок для тих, хто втомився 
від бетонної краси, і він неодмінно вражатиме тебе з кожним 
наступним кроком! Близько двадцяти озер, які наче східцями 
переходять одне в одне! Вони створюють незліченну кількість 
дивовижних бурхливих та пінистих водоспадів з кришталево 
чистою водою і прудкою фореллю. Унікальні печери під 
водоспадами, букові і хвойні ліси, стрімкі вапнякові скелі -

 надзвичайна, ніби кадри з фільму-фантастики, природа 
навколо - все це створює дух гармонії, насолоди та 
неперевершених емоцій!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 
Збір групи. Переїзд в Макарську. Поселення в готель. 
Ночівля.  

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Вільний день, відпочинок на морі. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Сонячний Хвар і Старий Град 42€ дор./33€ діти до 11,99 років. 
Міста Хвар і Старий Град – цілющі перлини хорватської 
Адріатики на однойменному острові Хвар. Сюди з давніх-

давен причалювали військові і торгові кораблі, острів 
завойовували, розбудовували і вдосконалювали представники 
різних народів і культур. А сьогодні – це ідеальне місце для 
шукачів адреналіну та пригод і водночас острів блаженства й 
відпочинку на м'якому пісочку чи дрібній гальці в тіні сосен, з 
великим вибором місцевих страв і вин, серед високих пальм і 
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різнобарвного олеандра, білокам'яних ренесансних вілл і 
могутніх фортечних мурів, оливкових садів і лавандового поля, 
де безмежна синь Адріатичного моря заспокоює і дарує 
незабутнє відчуття щастя.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2,5 год. 
Ночівля.  

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Вільний день, відпочинок на морі. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Спліт і Троґір 31€ дор./25€ діти до 11,99 років. Імператор 
Діоклатеін колись покинув свій престол та поїхав вирощувати... 
капусту! Саме завдяки любові імператора до цієї землі 
утворилось надзвичайно красиве та контрастне 

місто Спліт. Палац Діоклетіана, збудований ще 304 року, 
старовинна ратуша, побудована у XV столітті, одна з 
найвідоміших набережних Далмації —  Ріва, багата історія та 
культура, безліч галерей, найчистіше у Європі море —  саме тут 
кожен неодмінно знайде частинку себе! Містечко Троґір — це 
музей під відкритим небом: палаци, храми, вежі, стародавні 
будівлі та лабіринти вуличок створюють особливу 
атмосферу,  тому Троґір не схожий на жодне інше місто 
хорватського узбережжя. Відвідавши його, ти назавжди 
залишиш там частинку свого серця...   
Тривалість екскурсії – орієнтовно 3 год. 

Ночівля.  

ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (включено у вартість). Вільний день, відпочинок на морі. 
Вечеря. Ночівля.  

ДЕНЬ 6-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд у 
Дубровник. 

Факультативно пропонуємо за бажанням: 
 Дубровник - перлина Адріатики 33€ дор./28€ діти до 11,99 

років. Рекомендуємо відвідати Дубровник — найкрасивіше 
місто Хорватії, відомий міжнародний курорт і великий 
морський порт, місто-фортеця з незвичайною 
історією, засноване ще в VII столітті, але до наших днів зберегло 
свою дивовижну середньовічну архітектуру. Закоханий у цю 
"перлину Адріатики" Бернард Шоу писав: "Ніде немає такої 
гармонії і краси!" Тут цілісний комплекс із житловими 
будинками, з галереями на перших поверхах, вузькими 
вуличками та мініатюрними площами з фонтанами і 
мальовничий вигляд гавані...  
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Вхід у старе місто через ворота Піма перенесе тебе в інший світ, 
де є лицарі і торговці, де панує дух середньовіччя, однак місто-

музей живе і гостинно приймає всіх мандрівників.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи. Переїзд у транзитний готель.  
По дорозі факультативно пропонуємо відвідати: 

 Скадарське озеро 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… 

Поселення в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 7-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Переїзд у м. Тирана. 
Оглядова екскурсія в Тирані (включена у вартість). Столиця 
Албанії Тирана довго і старанно відновлюється після комуністичного 
режиму диктатора Ходжі.  Сьогоднішня Тирана – це хаотичний 
коктейль зі старовинних будинків османської епохи, монументальних 
споруд комуністичного часу, сучасних муралів та кольорових яскравих 
фасадів, скляних свічок хмарочосів, оригінальних готелів і великих 
торгових центрів. Про давні часи в старому місті нагадують кам’яні 
турецькі мости, годинникова вежа на пішохідній площі Скандербега, 
мечеть Ехтем Бей і колоритний східний базар, на якому гостинні 
веселі албанці пожартують, порадять, підберуть оригінальні сувеніри, 
побажають щастя і запросять частіше приїжджати до Тирани. 
Вільний час щоб насолодитися містом самостійно.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Містечко Круя 17€ дор./13€ діти до 12р. Невеличке 
містечко Круя поблизу столиці Тирани – середньовічна перлина 
в оточенні високих гір і символ нескореного духу албанського 
народу. Саме тут розпочиналася історія держави Арберії-
Албанії ще 1190 року, а пізніше на скелястій вершині над містом 
легендарний Скандербег укріпив могутню фортецю, що 
витримала 25 років облоги: коли вже Балкани підкорилися 
туркам, Круя гордо стояла не завойована! Сьогодні в замку 
Скандербега – музей на його честь, відкритий з наказу 
диктатора Ходжі.  
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Тут панує захоплива атмосфера з відлунням битв і перемог: 
кам’яні тунелі-вулички, низькі будинки під черепицею, 
православна церква, турецька лазня, фотогенічна панорама 
міста й моря і таємний хід, яким ще пролазив сам Скандербег!  

Збір групи. Переїзд в транзитний готель. Ночівля 

ДЕНЬ 8-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Оглядова екскурсія в Охриді (включена у вартість). 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, який після 
розгрому від київського князя Святослава Хороброго саме тут 
заснував свою державу. 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. 
Вільний час на відпочинок на озері. 
Факультативно пропонуємо: 

 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, 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! 

 У гості до Святого Наума 20€ дор./14 € діти до 12 р. 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. 
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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 9-й 

Прибуття до Львова приблизно о 23:59. 
 


