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

ХОРВАТІЯ – ІГРИ ПРЕСТОЛІВ
ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ:

15:00 - збір групи Львів. Площа
Двірцева. Головний залізничний
вокзал
15:30 - виїзд зі Львова.

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ
ДЕНЬ 1-й
Перетин українсько-угорського кордону. Нічний переїзд.
ДЕНЬ 2-й
Прибуття у Загреб.
Оглядова екскурсія в Загребі (включена у вартість).
Місто з неповторним шармом, романтичне і затишне, Загреб за свої
900 років пережив трагічні і світлі сторінки, а своїми скарбами
здатний зацікавити найвибагливішого туриста. Нижнє місто Загреба –
його динамічний центр і «зелена підкова», утворена живописними
алеями, скверами, площами та фонтанами. Серцем Нижнього міста є
центральна площа Бана Єлачича, симпатичні будинки якої належать
до найрізноманітніших архітектурних стилів: від класицизму та бароко
до модерну. Тут милують око заквітчані балкони і тераси, вишукане
оздоблення фасадів галерей, театрів та музеїв, апетитно пахне
ранковою випічкою та смаколиками із "чрева Загреба" – ринку Долац.
Збір групи, переїзд у готель в регіоні Далмація.
Поселення у готель, ночівля.
ДЕНЬ 3-й
Сніданок (включено у вартість).
Вільний день, відпочинок на морі.
Факультативно пропонуємо за бажанням:
 Спліт - квітка Адріатики 13€/8€. Імператор Діоклетіан колись
покинув свій престол у Римі та приїхав сюди вирощувати...
капусту! Саме завдяки любові імператора до цієї землі
утворилось надзвичайно красиве та квітуче місто Спліт.
Збудований ще 304 року палац Діоклетіана, храм Юпітера,
величезна білосніжна дзвіниця собору Святого Домна,
старовинна ратуша з XV століття і популярний Зелений ринок –
ось така багата історія та культура міста. Не дивно, що
режисери і сценаристи обирають це місто для своїх фільмів!
Одна з найвідоміших набережних Адріатики — Ріва, безліч
кафе і ресторанів, найчистіше море — все, що потрібно для
незабутнього відпочинку!
Із Спліта можлива екскурсія на гірський масив Біоково та місто
Макарська

 Під небом Хорватії 15€/10€. З вершин могутніх скель однієї з
найвищих гір Хорватії відкривається надзвичайний оглядовий
майданчик Біоково з живописним видом на Макарську Рів'єру:
золото сонця, розлите у водах Адріатики, острови Хвар і Брач,
притулені до підніжжя скелястих гір міста Макарська, Подґора і
Тучепи. Неймовірні відчуття польоту вільного птаха, брак
повітря від шквалу емоцій, фотосесія на склянному балконі у
вигляді підкови на щастя – гарантовано!
Тривалість екскурсії – орієнтовно 3 год.
Повернення в готель. Ночівля.
ДЕНЬ 4-й
Сніданок (включено у вартість).
Збір групи, переїзд у місто Трогір.
Оглядова екскурсія у м. Троґір (включено у вартість). З’єднане з
материком кам’яними мостами старовинне містечко Троґір — це
занесений до списку ЮНЕСКО дивовижний музей просто неба:
могутні тисячолітні мури і стрункі вежі-дзвіниці, храми і палаци знаті,
стародавні будівлі під черепицею та лабіринти вуличок створюють
особливу атмосферу, тому Троґір не схожий на жодне інше місто
хорватського узбережжя. А яке тут чисте блакитне море,
пришвартовані білосніжні яхти і сині гори навколо! Ти назавжди
залишиш там частинку свого серця...
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год.
Факультативно пропонуємо за бажанням:
 Фортеця Мієрин у Клісі 20€/15€. За дві тисячі років фортеця
Кліс була резиденцією різних племен, венеціанців і хорватських
королів, ордену тамплієрів, турецьким і австрійським
форпостом. Виростаючи із вершин могутніх скель аж до
синього неба, розташована на перевалі з мальовничою
панорамою на Адріатику, трирівнева фортеця Кліс у "Грі
престолів" атмосферно передає місто Мієрин, де відбулося
повстання рабів та страта вільних. Піднявшись до її кам'яних
стін, відчуй себе героїнею Дейнеріс, яка в передчутті влади
оглядає з висоти широку долину та готується стати королевою...
Повернення у готель, ночівля.
ДЕНЬ 5-й
Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Переїзд у Львів.
По дорозі факультативно пропонуємо за бажанням:
 Найбагатше з вільних міст - Шибеник 15€/10€. Шибеник –
симпатичне далматське місто-курорт на Адріатиці, із вузькими
брукованими вуличками та арками, кам'яними стінами
будинків і численних храмів, ароматом рододендронів та
морського бризу.

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

0971070002 • 0931070002

fora-tour.com.ua

 На затишну пристань Шибеника-Браавоса сьогодні обов'язково
приходять для фотосесії палкі шанувальники фентезійної
телесаги "Гра престолів". Браавос – найбагатше з вільних міст
Ессоса, у якому стояв могутній Титан, а ще були розташовані
штаб-квартира впливового Залізного банку (костел Святого
Якова) та храм багатоликого бога. Вдосталь нагуляйся містом,
яке своїм середньовічним шармом ідеально підходить для
кіносценаріїв!
Нічний переїзд.
ДЕНЬ 6-й
Прибуття до Львова орієнтовно о 22:00.
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