
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ХОРВАТІЯ – ЛІТО В МАКАРСЬКІЙ 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
08:00 - збір групи Львів. Площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал 

08:30 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 

ДЕНЬ 1-й 

Перетин українсько-угорського кордону. Нічний переїзд. 

ДЕНЬ 2-й 

Переїзд у Макарську. Поселення у готель. Відпочинок на морі. 
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! 

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 
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 
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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. 
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... 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. 

Ночівля.  

ДЕНЬ 6-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. 
Вільний день. Збір групи. Переїзд до Львова. 

ДЕНЬ 7-й 

Прибуття до Львова орієнтовно о 23:59. 

 


