14-денний автобусний ГРАНД ТУР по ІСПАНІЇ
5 Країн: Словенія, Італія, Франція, Іспанія, Андорра
17 Міст: Любляна, Ровіго, Феррара, Болонья, Лурд, Сан-Себастьян, Кордова, Медіна-АзАхра, Севілья, Толедо, Мадрид, Сеговія, Барселона, Андорра-ля-Вейя, Кремона, Венеція,
Падуя
понад 9000 (!) кілометрів
Детальна програма поїздки:
29 кві
07.00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями.
СБ
10.00–14.00 ЛЮБЛЯНА. Столиця Словенії - невелике,
затишне місто. Історичне ядро Любляни - Замок (Град) розташований на високому пагорбі, з якого відкривається
чудовий вид на все місто. Град оточує стара частина міста з
церквами і площами, а вздовж вузьких вуличок стоять
невеликі будиночки з різноманітними фасадами. Найбільш
центральною частиною Любляни є Тримістя - три пішохідних
30 кві
мости, перекинуті через річку Любляницю. Мости
НД
прикрашені драконами, які вже давно стали символом
міста.
17.00 – Поселення до готелю *** у м.РОВІГО, ІТАЛІЯ.
Це затишне, маленьке містечко в регіоні Венето на півдорозі між Феррарою і Падуєю. Архітектура
міста несе на собі відбиток венеціанських та феррарських впливів. Одна з найбільш відомих
пам'яток Ровіго - комплекс з двох похилих веж - Моццо і Дона, остання є однією з найвищих в
Італії. Не менш знаменитою є колона з Левом Св. Марка, символом панування Венеції.

Сніданок. 09.00–18.00 – ФЕРРАРА. Колоритна архітектура
старовинних вуличок пронизана духом Середньовічної
епохи. За часів Ренесансу тут побудовані прекрасні собори,
площі, палаци. У наші дні Феррара, що розмістилася в
долині річки По, перебуває під захистом могутніх фортечних
стін загальною протяжністю близько дев'яти кілометрів. З
1995 року історичну частину Феррари внесли до переліку
пам'яток ЮНЕСКО. Символом міста вважається величний
замок Естенсе.
01 тра
ПН
Факультативно (залізницею) - БОЛОНЬЯ. «Вчена, Червона,
Товста» (la Dotta, la Rossa, la Grassa) - цими трьома
визначеннями іноді характеризують Болонью - столицю
регіону Емілія-Романья, маючи на увазі що тут знаходиться
один з найстародавніших університетів, червоний колір її
дахів і стін та смачну місцеву кухню. Гармонійне поєднання
старовинних традицій і сучасності робить місто відкритим
для всіх і притягує сюди туристів. Нічний переїзд.

02 тра
ВТ

10.00 – прибуття до ЛУРДУ, ФРАНЦІЯ. Поселення до
готелю***. Лурд – невелике містечко в передгір'ях Піренеїв –
один з найважливіших центрів релігійного паломництва в
Західній Європі. Більше 7 млн. туристів приїздять сюди щороку.
Місто відоме, насамперед, підземної базилікою, присвяченою
об’явленню Діви Марії у 1858 році. Крім того, відвідувачів у
Лурді приваблюють місця, пов'язані зі святою Бернадеттою,
музей воскових фігур, фортеця, зі стін якої відкривається
чудовий вид на санктуарій.

Сніданок. 11.00 - САН-СЕБАСТЬЯН, ІСПАНІЯ - найбільше
місто провінції Гіпускоа країни Басків. Воно простягається
вздовж бухти з білосніжними піщаними пляжами від гори
Ургуй до гори Ігельдо. Завдяки своїй своєрідності і
чарівності, Сан-Себастьян свого часу був літньою
резиденцією іспанських монархів. Візитною карткою міста
03 тра
стала атлантична набережна Ла Конча зі своїми
СР
балюстрадами і ліхтарями. Сан-Себастьян пронизаний
мотивами
французької
романтичної
архітектури,
прикрашений будівлями в стилі «арт-нуво» і сучасними
рішеннями.
21.00 - виїзд. Нічний переїзд.

04 тра
ЧТ

08.00-14.00 КОРДОВА оголошена ЮНЕСКО надбанням
людства в 1994 році за свої найбільші архітектурні
пам'ятники. За стільки років свого існування історичний
центр Кордови анітрохи не втратив своєї чарівності. У X-XI
століттях місто було центром єдиного мусульманського
халіфату, яке існувало в Європі. Це місто, яке слід
обов'язково відвідати під час поїздки по Андалусії.

14.30-16.00 МЕДІНА–АЛЬ-ЗАХРА – стародавнє місто-палац
у 10км на захід від Кордови. «Місто сяйва» - так
перекладається його назва з арабської мови. Чудова медіна
була збудована у X столітті. Сяюче місто середньовічної
04 тра держави Аль-Андалусії сьогодні порожнє і стоїть в руїнах.
ЧТ
Завдяки археологічним розкопкам, що ведуться з 1910 р.,
ми маємо можливість хоча б частково оцінити неймовірну
велич і помпезність пам'ятки арабо-мусульманської епохи
Іспанії Х-го століття.17.00 - поселення до готелю *** .

05 тра
ПТ

Сніданок. 10.00-22.00 СЕВІЛЬЯ. Знаменитий Севільський
цирюльник Фігаро, спокусник жіночих сердець Дон
Жуан і фатальна красуня циганка Кармен – ці літературні
персонажі зобов'язані своїм народженням цьому
знаменитому і незвичайному місту. Запальний
іспанський танець фламенко теж почав свій шлях з
вулиць цього чудового і, мабуть, найартистичнішого
міста Іспанії ... Іспанська приказка говорить: «Хто не
бачив Севілью, той не бачив дива». Нічний переїзд.
08.00-11.30 – ТОЛЕДО – провінційне містечко поруч з
Мадридом, у минулому - могутня столиця Іспанії, в якій
вершилися долі не лише Іспанії, але й багатьох
європейських країн. Сьогодні Толедо внесено до
переліку світової культурної спадщини ЮНЕСКО, а також
є культурною столицею Іспанії. Він повністю зберіг
середньовічну чарівність. Найкращий спосіб вивчити це
місто - просто прогулятися по ньому пішки і відчути весь
його магнетизм.

12.30 – МАДРИД. Всі дороги Іспанії ведуть до
Мадриду. Його багатовікова історія залишила
суттєвий слід в архітектурі та містобудуванні. Чудове
європейське місто з величними архітектурними
ансамблями, численними палацами різних епох,
06 тра
дивовижними парками, гарними фонтанами та
СБ
особливою атмосферою невичерпного оптимізму і
радості буття. Найвідоміша пам’ятка Мадрида –
Музей Прадо, одна з найбільших художніх галерей
світу, яка зібрала в своїх колекціях понад 7000
картин, що належать пензлю Боттічеллі, Босха, Тиціана, Рембрандта і Веласкеса. 19.00 - готель***
або факультативно СЕГОВІЯ (15 євро) - стародавнє місто у
найбільшому регіоні Іспанії - Кастилії і Леон. У Сеговії збережено
неповторну атмосферу минулого, на старовинних вулицях чути
відлуння давніх часів - римських, вестготских, арабських,
іспанських. З 1985 р. Сеговія знаходиться під охороною ЮНЕСКО.
У центрі Старого міста, оточеного фортечною стіною,
розташований Кафедральний собор, на північному заході височіє
Алькасар, який вважають однією з найгарніших фортець Іспанії. У
східній частини міста зберігся акведук прямо над дахами Сеговії
- це кращий пам'ятник римської епохи на території півострова.

07 тра
Сніданок. Продовження знайомства з МАДРИДОМ. 22.00 – виїзд, нічний переїзд.
НД
08.00 - БАРСЕЛОНА – столиця Каталонії, одне з
найгарніших європейських міст, вік якого становить
понад 2000 років. Вона пережила кілька епох і
чудово зберегла пам'ятники минулого. Храм Святого
сімейства
великий
спадок
загадкового
08 тра каталонського архітектора - будується і понині.
ПН Усього у місті 12 споруд Гауді, багато з яких, а також
й інші визначні пам'ятки в Барселоні, оголошені
ЮНЕСКО надбанням людства. Це місто, в яке
закохуєшся з першого погляду.
Увечері - поселення до готелю ***
Сніданок. 13.00-22.00 КНЯЗІВСТВО АНДОРРА. Найвисокогірніша столиця в Європі - мальовнича
Андорра-Ла-Вейя. Заснована у IX столітті н. е., вона є
унікальним зразком старовинної архітектури, що
дбайливо охороняється державою. Оскільки Андорра
знаходиться в безмитної зоні, де-факто ця країна - так
зване наземне Duty free для європейців, оскільки не
09 тра
стягуються прибутковий податок, податок на додану
ВТ
вартість, податок з обороту. Людині, яка ніколи не
була в Андоррі-ла-Вейї, навіть важко уявити, як
можливо в одному місті розмістити таку кількість
супермаркетів і бутиків!
Нічний переїзд.
13.00 – 17.00 КРЕМОНА, ІТАЛІЯ розташована в регіоні Ломбардія. У сaмом центрі старого міста
знаходяться всі її найважливіші пам'ятки - середньовічна плoща Комуни з Кафедральним собором,
Бaптистеріем, палацом Комуни, Лоджія
воїнів, поруч з ними – один із символів
міста - Торраццо - найвища дзвіниця в
Італії висотою 111 м. Окрім гарної
10 тра архітектури, Кремона може похвалитися
СР
безліччю майстерень, де виробляють
чудові скрипки. Адже саме це місто
подарувало світові цей струнний
інструмент! Кремона також відома як
батьківщина скрипкових майстрів Страдіварі, Гварнері й Аматі.
18.00 – поселення до готелю***.

11 тра
ЧТ

Сніданок. На Ваш вибір:
ВЕНЕЦІЯ - найдивовижніше і найзнаменитіше місто в
світі - місто на воді. Воно підкорює з першого погляду.
Величні і прекрасні палаци утворюють химерний та
таємничий світ, де витонченість готики переплітається з
пишною розкішшю бароко. І майже всюди чути плескіт
води, яка, омиваючи цоколі будинків, відображає
архітектурні шедеври.

або
ПАДУЯ - місто Святого Антонія, а також найчарівнішого
центру в стилі пізньої готики в Північній Італії. Вона не
11 тра настільки грандіозна, як Рим, не настільки барвиста, як
Венеція. Але своєю тисячолітньою історією, численними
ЧТ
культурними пам'ятками і тихим характером Падуя здатна
зачарувати навіть найвимогливішого туриста.
19.00 - виїзд.
Транзит по Словенії та Угорщині.
12 тра
23.00 – повернення до Києва.
ПТ

04071, Україна, Київ, вул. Ярославська, 39А
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Вартість: 550 євро. Включає:

Додатково:

 проїзд на комфортному автобусі
 віза, візовий центр та страхування (70€)
 відвідини УСІХ міст, зазначених у
 послуги місцевих ліцензованих гідів (5€/
програмі туру, окрім факультативних
год. екскурсії) – за бажанням
 готелі*** зі сніданками (розміщення у
2-місних номерах)
ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ
 спальне місце в автобусі під час нічних
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ!
переїздів
Формування групи здійснюється до 01 КВІТНЯ

