
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

В ЦЬОМУ РОЦІ В МОДІ ЛАЗУРНИЙ 

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. 
По дорозі факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Прогулянка на кораблику по Дунаю 28€, діти до 12 років - 23€. 
Рекомендуємо прогулянку на кораблику по Дунаю. З келихом 
іскристого шампанського в руці, забувши про щоденні клопоти і 
метушню, ти вдосталь насолоджуватимешся найкрасивішою 
панорамою Будапешта.Тривалість екскурсії – 1 год. 

 Дегустація егерських вин з гуляшем 30€. Запрошуємо на 
дегустацію еґерських вин з гуляшем, адже неможливо уявити 
Угорщину без вина, так як і без купалень. Теплі води Угорщини 
гріють наше тіло, а вино - душу. Один з найвідоміших і 
найбільш відвідуваних регіонів - Еґер, де унікальний 
мікроклімат і 300 сонячних днів на рік дають змогу вже більше 
шести століть виготовляти чудове вино.  

Нічний переїзд.  

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття у Верону.  
Оглядова екскурсія у Верону (включено у вартість). Запрошуємо на 
оглядову екскурсію у Вероні. Це італійське місто не потребує 
особливого представлення, адже щорічно привертає увагу величезної 
кількості туристів завдяки відомій всьому світові легенді про одну із 
найзнаменитіших закоханих пар – Ромео та Джульєтту. Тисячі людей 
приїжджають у Верону, щоб на собі відчути всю силу кохання 
шекспірівської пари, тут закохані біля «будинку Джульєтти» пишуть та 
залишають власні послання, розповідають історії свого кохання. 
Кожен лист, написаний від щирого серця, за два-три місяці отримує 
довгоочікувану відповідь від Джульєтти. Проте не лише цією 
романтичною історією славиться Верона – справжніми її перлинами є 
давньоримський амфітеатр Арена ді Верона, який чудово зберігся та 
який до сьогодні збирає тисячі людей на різноманітних театральних 
фестивалях і саме завдяки ньому Верону часто іменують Другим 
Римом. 
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Замок Кастель Веккіо та кам'яні мости через річку Адідже нагадують 
нам про величне минуле затишного італійського міста. Без сумніву, 
Верона заслуговує твоєї уваги і точно залишить чудові спогади після 
неспішних прогулянок її мальовничими вуличками.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Також факультативно пропонуємо за бажанням:  

 Трансфер на озеро Гарда 20€, діти до 12 років - 15€. 
Пропонуємо відкрити для себе приголомшливе місце – 

Песк'єру-дель-Ґарда – мальовниче містечко на березі 
найбільшого озера Італії – озера Ґарда, кришталеві води якого 
плавно переходять у ламану лінію альпійського пейзажу. Це 
містечко варте уваги в будь-яку пору року, адже тут можна 
довго блукати, натрапляючи на цікаві місця, як наповнені 
туристами, так і повністю безлюдні. Влітку будиночки оповиті 
розкішними виноградниками, а погляд увесь час зупиняється 
на барвистих квітах, що досконало доповнюють навколишню 
місцевість та неповторну природу. Запрошуємо скуштувати 
коктейль найчистішого гірського повітря, сповна насолодитися 
панорамами, що відкриваються із пляжів, мостів та оглядових 
майданчиків і просто купаються в красі природи, а також 
відпочити в місцевих кафе та отримати море задоволення від 
однієї з найкращих кухонь світу в підніжжі Альп!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 3,5 год. 

 Романтична Верона 13€, діти до 12 років - 10€. 
Пішохідна екскурсія «Романтична Верона» ідеально довершить 
враження від одного із найромантичніших міст світу. Верона 
прекрасна завжди! І коли прокидається з першими промінцями 
сонця, і в щоденній  метушні, і надвечір, коли запалюють перші 
нічні вогні і, нікуди не поспішаючи, місцеві жителі та гості 
заповнюють столики кафе, відкривають свої двері ресторани, а 
святково та вишукано одягнена публіка поспішає до театрів. 
Запрошуємо відчути атмосферу вечірнього міста та побачити 
Верону з висоти пташиного польоту!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Поселення в готель. Ночівля.  

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Оглядова екскурсія в Ніцці  (включено у вартість). Запрошуємо 
в Ніццу - європейську столицю відпочинку і розкоші, найвідоміше і по 
праву найкрасивіше місто-курорт французької Рив'єри - Лазурного 
узбережжя. Nice la Bella, як звуть свою красуню французи, 
розташована на березі Затоки Ангелів, яка залежно від пори року і 
часу доби змінює колір води від глибокого синього до майже 
прозорого блакитного. 



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

Місто, назване на честь богині перемоги Ніки, сформоване на стику 
італійської та французької культур, щодня гостинно приймає тисячі 
шанувальників античного мистецтва, творчості Матіса, Шагала, 
Пікассо. Прогулюючись по лабіринту звивистих вуличок старого міста 
чи знаменитою набережною під розлогими пальмами, купаючись у 
бірюзових хвилях, куштуючи в ресторанах вишукані страви місцевої 
кухні, ти зрозумієш, що життя справді прекрасне! Ніцца і Лазурний 
берег - це магічні слова, які довго нагадуватимуть тобі про здійснену 
мрію...  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Вільний час. Відпочинок на Лазурному узбережжі 
Збір групи. Переїзд у готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 4-й 

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

 Екскурсію в Монако 25€, діти до 12 років - 20€. Запрошуємо на 
екскурсію в Монако – у найсимпатичнішу карликову державу 
Європи, яка притулилася на двох квадратних кілометрах 
скелястих берегів над водами Геркулесової затоки. Казково 
красива і неймовірно багата держава, князівство з незмінною 
від 1419 року династією Грімальді при владі, трепетно береже 
пам'ять про найромантичнішу історію кохання ХХ ст. - принца 
Реньє та актриси Грейс Келлі. Монако - це всесвітньо 
відомий центр грального бізнесу - казино Монте-Карло з 
найдорожчими авто при вході, це численні сконструйовані за 
останнім писком моди, надзвичайно вишукані яхти "сильних 
світу цього", а також розмальовані рекламою боліди 
зірок атоперегонів "Формула-1" на ідеально рівних 
серпантинних дорогах. Прогуляйся однією з найбільш цікавих 
частин князівства - Монако-віль - це 
старе місто з кафедральним собором, де вінчаються перші 
особи князівства, палацом - резиденцією Альберта ІІ, музеями, 
садами, оглядовими майданчиками в оточенні райської 
природи і синього-синього моря...  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи. Переїзд у готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 5-й 

Сніданок (включено у вартість).  
Виселення з готелю.  
Переїзд у Геную. 
Оглядова екскурсія у Генуї (включено у вартість). Оглядова екскурсія 
у найбільшому місті-порті Італії, столиці Лігурії - місті Генуя - на 
батьківщині композитора і скрипаля-віртуоза Ніколо Паганіні, 
філософа Джузеппе Мацціні і самого Христофора Колумба! 
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Зрозуміти та відчути місто, історія якого з глибини віків пов'язана з 
торгівлею і мореплавством, зможеш у старовинному порті, що 
відображає всю велич, неприступність та могутніть Генуї. Саме тут 
відчуєш шарм оточеної стародавніми мурами середньовічної фортеці 
на живописному Лігурійському узбережжі, прогуляєшся лабіринтом 
вузьких заплутаних вуличок і провулків Старого міста, пройдеш 
колись "золотою" вулицею місцевої знаті – Гарібальді. А ще заглянеш 
на вулицю торговців - Луцолі, побачиш символ міста - 77-метровий 
маяк "Ліхтар", палаци епохи Відродження на площі Палаццо-Сан-

Джорджіо і обов'язково поласуєш генуезькими смаколиками песто і 
фокачча. У квітучій Генуї кожен зуміє віднайти щось близьке для себе!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Сонячна бухта Портофіно 25€, діти до 12 років - 20€. Портофіно 

– маленьке італійське містечко, де кожна вуличка як музейний 
експонат, живий і надзвичайно цікавий. Ще давні римляни 
заснували своє поселення тут, у затишному гірському 
амфітеатрі Лігурійського узбережжя. А сьогодні в Портофіно 
влітку відпочивають голлівудські знаменитості, заможні 
європейці і туристи з усього світу. Красиве мереживо з моря і 
неба, білосніжних яхт і притулених до скелі кольорових 
будиночків у квітучій зелені, відзначені блакитними 
прапорцями чисті пляжі і смачна італійська кухня – приваблива 
пропозиція, від якої неможливо відмовитися!  

Після оглядової екскурсії - збір групи і переїзд у східний курорт 

італійської Рів'єри - місто Ла Спеція. Вільний час. 

 В Ла Спеції факультативно рекомендуємо: 
 Чінкве-Терре 45€, діти до 12 років - 40€. Пропонуємо відвідати 

Національний парк Італії Чінкве-Терре  - земля між скелями і 
морем, італійська середземноморська Рив'єра, прекрасний 
витвір природи і людини, що викликає неповторні емоції! 
Перлиною Лігурійського узбережжя Італії та цінним надбанням 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вважають дивовижні п'ять 
містечок, які виблискують різнокольоровими 
багатоповерховими будиночками в невеликих бухтах на березі 
блакитного моря. Всіх їх можна обійти за кілька годин,і 
наробити незліченну кількість найкрасивіших інстаграмних 
фото, прогулюючись по прибережних скелях, проходячи 
прохолодними галереями над обривистим берегом поміж 
середньовічними захисними спорудами від піратів і 
мальовничою Дорогою кохання між Ріомаджоре і Манаролою  
чи Лазуровою дорогою від Ріомаджоре аж до Монтероссо, 
скуштувати чіабату, місцеві оливки чи вино, насолоджуючись 
блаженною тишею, яка переривається лише щебетанням птахів 
і плескотом хвиль об стрімкі скелі.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 4,5 год. 

Переїзд в транзитний готель. Ночівля.  
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ДЕНЬ 6-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю.  
Переїзд у Флоренцію.  
В'їзд у місто відбувається на громадському транспорті за власні кошти. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Оглядова екскурсія у Флоренції 15€, діти до 12 років - 10€. 
Якщо ти не побував у Флоренції - ти не бачив Італії. Флоренція – 

аристократична столиця Італії, лише тут ти зможеш побачити 
стільки геніальних шедеврів епохи Відродження., адже це місто 
називають «колискою Відродження»! Флоренція — це місто 
захоплень, вражень, емоцій. Це батьківщина безлічі всесвітньо 
відомих геніїв, таких як Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, 
Донателло, Данте та Галілей.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

 Пішохідна екскурсія Флоренція на долоні 18€, діти до 12 років 
- 13€. Вишуканий стиль, музей величності архітектури у всіх її 
проявах - так, це Флоренція! Легкою ходою ти пройдеш біля 
стін галереї Уффіці, послухаєш захопливу історію її власників - 

династії Медичі, попрямуєш до золотої середини найстарішого 
моста Флоренції й усієї Італії – Понте Веккіо, який поєднує 
розкішні береги річки Арно. Адже це не просто міст, а витвір 
мистецтва, що складається з будиночків золотарів, які 
століттями виготовляли вишукані прикраси для флорентійців. 
Вуличка, сповнена життям, насичена ювелірними виробами й 
сувенірами, не залишить байдужим жодного туриста. Тут 
перехоплює дух від краси, живої картини, неперевершеної 
квітучої архітектурної панорами на собор Санта-Марія-дель-

Фйоре, кампанілу Джотто, долину Арно та всю Флоренцію, що 
наче постане на твоїй долоні!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год.  

 Піза 30€, діти до 12 років  - 25€. Піза – «Вежа, що падає» - одна 
з унікальних архітектурних пам’яток світу розташована саме 
тут. Багато туристів вважає, що, крім вежі, в Пізі більше немає 
на що подивитися, і вони помиляються! Адже колись це місто 
було столицею величної Пізанської республіки. Пізі вдалось 
зберегти свою унікальну архітектуру та атмосферу, адже це 
місто, в якому жителі знають, як отримувати задоволення від 
життя. Білосніжні будівлі посеред зелених газонів, живописні 
вулиці, старовинні собори, життєрадісні дворики, будинки з 
черепичними дахами — саме так зустрічає Піза(трансфер до 
міста на громадському транспорті).  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2,5 год 

Збір групи. Нічний переїзд у Львова. 

 

ДЕНЬ 7-й 

Прибуття у Львів орієнтовно до 22:00. 
 


