
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

РУМУНІЯ – ЛЮБОВ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
17:30 - збір групи Львів. Площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал 

18:00 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 

ДЕНЬ 1-й 

Перетин кордону. Нічний переїзд. 

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття в Брашов.  
Вільний час, щоб насолодитись містом самостійно.  
Пропонуємо Вам обід 15€. 

Факультативно пропонуємо за бажанням: 
 Легенди Трансільванії 30€ (вхідні квитки у вартості). 

Запрошуємо на екскурсію "Легенди Трансільванії", до 
найкращих замків-музеїв Румунії - Бран та Пелеш. 
Перший, візитівка всієї Румунії, містичний замок Бран - 

домівка графа-вампіра Дракули. Побувавши в ньому, 
кожний відчуває себе маленьким героєм кінострічки про 
Дракулу: величезна кількість лабіринтів, коридорів, 
просторих залів і невеликих кімнат, які перетинаються між 
собою, а на подвір'ї замку можна знайти старовинний 
колодязь, який згідно з легендами є входом в таємні 
підземні приміщення - все це викликає бажання взяти 
камеру і зняти фільм жахів. Другий, замок Пелеш - диво 
інженерії та дизайну, адже архітектура будівлі гармонічно і 
вдало поєднує в собі кілька стилів: французьке рококо, 
німецьке бароко та англійський ренесанс, а інтер'єри - 

калейдоскоп стилів і декорацій, від краси яких голова іде 
обертом: тераси прикрашені колонами, статуями та 
фонтанами, дах - стрімкими вежами, стіни вкриті шкірою з 
іспанської Кордови та чорного дерева, стелі заворожують 
люстрами із кришталю Мурано... Ти готовий до містичних 
пригод?  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Збір групи. 
Оглядова екскурсія у Брашові (включена у вартість). Оглядова 
екскурсія у Брашові - найцікавішому місті в Румунії. Абсолютно 
не дивно, що Брашов розташований у центрі Трансильванії і є її 
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дорогоцінною короною - саме так звучить назва міста на латині, 
родзинкою, якою цікавляться всі туристи в Румунії. Чим так 
притягує Брашов? По-перше, вінком гірських вершин Східних 
Карпат, які оповиті містичними історіями та легендами. По-друге, 
в літній час, завдяки хорошому клімату, Брашов - це живописний 
куток природи, де гармонійно переплітаються м'який клімат, 
повітря столітніх лісів, краса гір і чудові місцеві пам'ятки 
культури. Брашов не залишить байдужим нікого, незалежно від 
того, в яку пору року їдеш до нього в гості.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Поселення в готель. Пропонуємо Вам вечерю 15€. Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. 
Екскурсія в Бухаресті 33€* - обов’язкова оплата при бронюванні 
туру. Запрошуємо в Бухарест - головне румунське місто і 
культурний центр країни, "маленький Париж Сходу" завдяки 
праці французьких архітекторів на початку ХХ ст. Сьогодні він 
приваблює туристів багатою історією, колоритною атмосферою і 
незвичайними пам'ятками - тут є своя Тріумфальна арка в 
садах Чишміджіу з романтичним озером і архітектурний гігант - 

палац Парламенту з тисячею кімнат, найважча будівля Європи і 
другий найбільший адміністративний будинок у світі після 
Пентагону в США. Заглянь до Старого міста з його вузькими 
вуличками, церквами, історичними пам'ятками  та сучасними 
будівлями, як найкрасивіший у Європі книжковий магазин 

«Карусель світла". А ще обов'язково у гостинних бухарестських 
кафе поласуй традиційними голубцями з пряним фаршем 
свинини і яловичини, мамалигою з тертим овечим сиром чи 
румунськими бубликами - ковригами - м'якими, гарячими, 
посипаними маком.  Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Пропонуємо Вам обід 15€.  
Вільний час, щоб насолодитись містом самостійно. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Термальні купальні Бухареста 12€ (вхідний квиток від 
13€). Якщо дуже захотілося похлюпатися у теплій воді десь 
у тропіках, а вони надто далеко, є чудова пропозиція: 
поблизу Бухареста за 50 мільйонів євро нещодавно 
збудували унікальний спа-центр, найбільший у Європі 
термальний комплекс на 25 гектарів і 4 тисячі осіб 
одночасно без тисняви! Ласкаво просимо в Therme 

Bucurest – тропічний рай у серці Європи, найбільший 
ботанічний сад Румунії, де ростуть 500 пальм і ще 800 
тисяч рослин, привезених з різних куточків світу. 
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Кілька зон для комфортного відпочинку гарантують 
незабутні враження! Основна зона The Palm – з 
величезним басейном, баром і виходом в басейн надворі. 
Зона Sands of Therme (термальні піски) – найбільший 
міський штучний пляж в Європі на 30 тисяч квадратних 
метрів! Зона розваг Galaxy з численними  гірками, 
басейном з хвилями, кафе і барами. Елітна зона Elysium 
пропонує басейн із цинком і селеном, масажну зону, 
ресторан і шість саун (в стилі мавританської Іспанії, з 
температурами від 50 до 90 градусів, з  випарами 
гімалайської солі, з лісовими ароматами і запахом 
європейського кедра чи  з переглядом фільмів про 
природу). Тропічний рай Бухареста чекає на тебе! 

Пропонуємо Вам вечерю 15€. 
Збір групи. Нічний переїзд у Львів.  

ДЕНЬ 4-й 

Прибуття до Львова орієнтовно о 12:00. 
 


