10-денний автобусний ГРАНД ТУР по БАЛКАНАМ
8 Країн: Туреччина, Македонія, Албанія, Чорногорія, Хорватія, Боснія і Герцоговина,
Сербія, Україна
10 Міст: Стамбул (2 дні), Охрид, Тирана, Будва, Котор, Дубровник, Сараєво, Етно-село
«Станішичі», Белград, Чернівці
20 тра
07.00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями.
(СБ)
15.00 – Стамбул, Туреччина. Поселення до
готелю****. «О, Захід є Захід, Схід є Схід, і з місць вони
не зійдуть» - так писав у своєму вірші Ред’ярд Кіплінг.
Але цю мудрість спростовує Стамбул, перебуваючи
безпосередньо на кордоні Європи та Азії, є символом
переплетення двох культур. Він розташований по
21 тра
обидві сторони Босфорської протоки, що з'єднує три
(НД)
моря: Чорне, Мармурове і Середземне. Стамбул, одне
22 тра
з найдавніших міст світу з величезною історією, в
(ПН)
різний час встиг побувати столицею трьох імперій:
Римської, Візантійської та Османської. Його минуле відображене в численних пам'ятках історії
та культури: Блакитна мечеть, Cобор Святої Софії, Палац Султанів Топкапи, Базиліка Йеребатан,
гробниці Сулеймана Прекрасного і Роксолани. Це лише невеликий перелік того, що ми
встигнемо побачити в цьому найгарнішому турецькому місті.
На наступний день - сніданок, продовження знайомства зі Стамбулом. 18.00 – виїзд.

12.00-16.00 Охрид, Македонія. Стародавній Охрид
знаменитий своїми незрівнянними архітектурними
пам'ятками. У 80-х роках минулого століття його
включили до переліку ЮНЕСКО. Сьогодні Охрид
називають "слов'янським Єрусалимом», адже на
македонському узбережжі Охридського озера
розташовано 365 діючих православних церков.

23 тра
(ВТ)

17.00 - поселення до готелю **** на узбережжі
Охридського озера - найглибшої (більше 300 м)
водойми Балкан.
Сніданок. 11.00-15.00 Тирана, Албанія. З давніх часів,
ніби ховаючись від небажаних поглядів, на заході
Балканського
півострова
простягається
«земля
Сканденберга і нащадків гірських орлів». У багатьох є
досить мізерні відомості про Албанію, але при її
відвідуванні приємно вражає відкриття самобутньої,
красивою, доброзичливою країни з чудовим кліматом.
Тирана не має великої кількості пам'яток, але вона
здатна підкорити своєю надихаючою сумішшю сучасної
інфраструктури, цивілізації та культурних цінностей, яка
24 тра
робить її унікальною.
(СР)
19.00 - Будва, Чорногорія. Поселення до готелю
*** на узбережжі Адріатичного моря. У цьому
місті Чорногорія постає у всій своїй красі та
різноманітності. Старе місто було зруйноване
землетрусом в 1979 році, проте в даний час
успішно відновлене. Тут є три музеї, церкви і
фортеця, високі вали якої оточують центральну
площу Старого міста.

Сніданок. 09.00-11.00 Котор, Чорногорія. На всьому
узбережжі Адріатичного моря немає іншого такого
міста, де середньовічна архітектура збереглася
настільки ж добре, як у старій частині Котора. Причому,
25 тра збереглася не фрагментарно, а у вигляді цілого
(ЧТ) містечка. Саме за цю унікальну цілісність Старий Котор
було визнано всесвітнім культурним надбанням і взято
під охорону ЮНЕСКО. Місто знаходиться на березі
Которської затоки у фьорді, який за своєю красою є
унікальним на всьому Середземномор'ї.

25 тра
(ЧТ)

13.00-22.00 Дубровник, Хорватія «Той, хто шукає
рай на землі, повинен відвідати Дубровник,
оскільки ніде більше не знайти такої величі і
заспокоєння, такої краси і гармонії» - Бернард
Шоу. Дубровник, разом з Венецією і
Амстердамом, включений ЮНЕСКО до трійки
найкрасивіших міст - пам'ятників Європи епохи
Відродження.
Нічний переїзд.

08.00-13.00 Сараєво, Боснія і Герцеговина —
справжня подорож у минулі століття. Башчаршія —
по-східному колоритний турецький квартал — був
збудований у XV-XVI століттях. Центральні райони,
де зосереджена більшість торгових закладів,
з'явилися в роки австро-угорського панування і
багато в чому нагадують історичні квартали Відня.
Сараєво притягує неповторним колоритом.
Нещодавно він пережив руйнівну війну, однак
швидке відродження принесло столиці Боснії та
Герцеговини звання міста Європи, що найшвидше
оновлюється.
26 тра
(ПТ) 17.00 – поселення у готель***** в етно-селищі "Станішичі", Боснія і Герцеговина (www.etnoselo.com). Етно-село, немов
поза часом і простором,
повертає нас до природи і
предків,
і
в
нас
пробуджується
захоплення
простоти колишнього способу
життя. Село засноване у 2003
році
завдяки
натхненню
Бориса Станішича. Упродовж
декількох
років
він
подорожував сербськими селами у центральній частині Боснії в пошуках старих будинків і
об'єктів. Результатом є справжнє гірське село в центральній частині рівнини Семберське.
Сніданок. 11.00 – 20.30 Белград, Сербія - одне з
стародавніх європейських міст, найбільше в Сербії
і столиця колишньої Югославії. Химерна суміш
східної і західної культур створює неповторну
чарівність сучасного Белграда. Серце міста
27 тра
розташовано на місці злиття річок Сави і Дунаю,
(СБ)
на цьому кордоні здіймається середньовічна
фортеця Калемегдан. Белград - це нерозгадана
таємниця у серці Балканського півострова, яку
щороку приїжджають відкривати тисячі гостей з
усього
світу.
Дивовижний,
таємничий,
багатокультурний, близький по духу - все це він, стародавній Белград. Нічний переїзд.

14.00 - Чернівці - одне з небагатьох міст України, яке вважається перлиною архітектури. На
державному обліку в історичній частині столиці
Буковини знаходиться 706 пам'яток архітектури,
20 з яких – загальнонаціонального значення.
Історична забудова старого міста - це цілісний,
майже недоторканий ансамбль XIX - початку XX
28 тра
століть, відомий своїми стильними будовами,
(НД)
створеними представниками віденської школи
модерну
Отто
Вагнера.
Архітектурною
перлиною Чернівців вважається ансамбль
Резиденції митрополитів Колишньої Буковини і
Далмації, включений до переліку ЮНЕСКО.
19:55 - відправлення до Києва поїздом 118Ш.
29 тра
08.00 – прибуття до Києва.
(ПН)

04071, Україна, Київ, вул. Ярославська, 39А
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua

Вартість: 390 євро. Включає:
 проїзд на комфортному автобусі
 відвідини УСІХ міст, зазначених у програмі
туру
 готелі***/****/***** зі сніданками
(розміщення у 2-місних номерах)
 спальне місце в автобусі під час нічних
переїздів

Додатково:
 піврічна мультивіза, візовий центр та
страхування (55€)
 послуги місцевих ліцензованих гідів (5€/
екскурсія) – за бажанням
Мінімальний пакет документів: ЗП та фото
ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ!

Формування групи здійснюється до 10 ТРАВНЯ

