13 - денний автобусний пляжний тур: ІСПАНІЯ. МОРЕ
7 Країн: Чехія, Австрія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Франція, Іспанія, Італія
11 Міст: Чеський Крумлов, Інсбрук, Вадуц, Лозанна (Женевське оз.), Ансі,
Ллорет де Мар (Коста Брава), Барселона, Жирона, оз. Гарда, Венеція,
Падуя
Детальна програма поїздки:
15
09.00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями.
лип
СБ
10.00–15.00 - ЧЕСЬКИЙ КРУМЛОВ - одне з найгарніших
міст Європи, що повністю зберегло свій середньовічний
вигляд. Крумлов практично не змінився з XVIII століття.
Більше 80% будівель центру міста є історичними та
культурними пам'ятками, внесеними до переліку
16
світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Найголовнішою
лип
пам'яткою Чеського Крумлова є готичний замок,
НД
розташований на гірському хребті, що зовні нагадує
оборонну фортецю, всередині ж - це величезний палац
у стилі Відродження.
16.00 – поселення до готелю***.

Сніданок. 14.00-18.00 ІНСБРУК, АВСТРІЯ - столиця
землі Тіроль, один з найвідоміших світових
гірськолижних курортів. Місто, оточене гірськими
альпійськими хребтами, має багату 800-річну
історію та гідний перелік пам'яток. Інсбрук був
резиденцією і столицею імперії Габсбургів, про що
й досі нагадують тріумфальна арка, палац, площі і
музеї. Це одне з найгарніших міст Австрії, де на
кожному кроці височіють архітектурні пам'ятки ратуша, собори, заможні будинки і навіть замок

17
лип XVI-го століття.
ПН
20.00-21.30 Вечірня прогулянка по м. ВАДУЦ – столиці
карликової держави-монархії ЛІХТЕНШТЕЙНУ. Вадуц з
населенням 5000 мешканців має дві основні вулиці –
Штадле і Олештрассе (автомобільну з єдиним у місті
світлофором та пішохідну). Пам’ятками міста є Замок,
Ратуша, собор св. Флорина, поштовий музей, «червоний»
будинок.
Нічний переїзд.
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лип
ВТ

08.00 - 15.00. ЛОЗАННА, ШВЕЙЦАРІЯ затишно
розташувалася в оточенні типово валлонських
пейзажів і мальовничих пагорбів з чисельними
виноградниками. Основна характеристика міста
– вузькі вулички, що постійно здіймаються вгору
та дозволяють милуватися видами озера і Альп.
Домінантою міста є величний готичний собор,
що підноситься над метушливою старою
частиною міста. Чудове місто-космополіт, в
якому старовинні вулички історичного центру
гармонійно поєднуються з новими сучасними
кварталами, а види на Женевське озеро і Альпи гідні пензля художника-романтика.
16.00-20.00. АНСІ, ФРАНЦІЯ. Мальовничий Ансі, що є
столицею департаменту Верхня Савойя, називають
«містом художників» та «альпійською Венецією».
Найпопулярніше місце в Ансі - маленький острівець
посеред каналу, де безпосередньо з води виріс
середньовічний замок. Але, безсумнівно, головною
пам'яткою Ансі вважають дивовижну атмосферу
старого міста і колоритних вулиць. Крім того, він
розташований на березі прозорого європейського
озера, що оточене величними горами!
Нічний переїзд.

13.00 - поселення до готелю ***/**** (сніданки включені) на 5 ночей у курортному місті
ЛЛОРЕТ ДЕ МАР на узбережжі Середземного моря. Це один з відомих курортів в Іспанії, "літня
резиденція" величезної кількості жителів Барселони, а також столиця Коста Брава. Тут є все для
активного відпочинку: бари, відмінні нічні клуби, казино, водні види розваг. Пляжі в Ллорет де
Мар піщані, але пісок надзвичайний - він абсолютно не прилипає до шкіри. Говорячи про
відпочинок, не можна не згадати про місцеву кухню. Понад 500 барів і 200 ресторанів - це
відмінна можливість скуштувати найкращі страви каталонської кухні. Ллорет де Мар - це місце,
де ніхто не поспішає. Це місце, де чуєш подих моря. Це місце, в якому хочеться залишитися.
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лип
СР
- В останні дні сезонних розпродажів і знижок до 70% запланована поїздка в шопінг-мол La Roca
24 Village (www.larocavillage.es) та/чи торговельний центр Mataro Park (www.mataro-parc.com).
лип
ПН Факультативно під час відпочинку:
 БАРСЕЛОНА (10€) – столиця Каталонії, одне з найгарніших європейських міст, вік якого
становить понад 2000 років. Барселона пережила
кілька епох і чудово зберегла пам'ятники минулого.
Храм Святого сімейства - великий спадок загадкового
каталонського архітектора - будується і досі. 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.
 Парк розваг ПОРТ АВЕНТУРА (15€)
Сніданок. До 15.00 – відпочинок на морі. 17.00-20.00 ЖИРОНА, ІСПАНІЯ. Уявіть собі шматок
Ейфелевої вежі, перекинутий з одного берега річки
на інший, як міст. Начебто, повний абсурд. Тим
часом, такий міст з ажурних металевих конструкцій
існує. І побудував його творець знаменитої паризької
24
вежі Олександр Гюстав Ейфель. Побачити цей
лип
архітектурний курйоз можна у Жироні, цьому
ПН
дивовижному каталонському місті, яке розкинулося
між Піренейськими горами і північною частиною
каталонського узбережжя Середземного моря чудовою Коста-Брава. Як і будь-яке інше старовинне
місто, Жирона розділена на дві частини - старе місто і сучасне місто. Кожна частина міста має
власний шарм, проте абсолютно не суперечить одна одній. Нічний переїзд.

12.00-17.00 ОЗЕРО ГАРДА, ІТАЛІЯ - найбільше в країні і
найчистіше в Європі, розташоване поблизу південного
підніжжя Альп. У цьому альпійському пейзажі скелясті гори
25 поєднуються з піщаними пляжами і оливами, що додають
лип картині середземноморський колорит. До дивного пейзажу
ВТ додається краса мистецтва, культури, гастрономії і цілюща
дія термальних джерел.
18.00 – поселення до готелю***.
Сніданок. На Ваш вибір:
ВЕНЕЦІЯ - найдивовижніше і найвідоміше місто у світі місто на воді. Воно підкорює з першого погляду. Величні
й прекрасні палаци утворюють химерний та таємничий
світ, де витонченість готики переплітається з пишною
розкішшю бароко. І майже повсюди чути плескіт води,
яка, омиваючи цоколі будинків, відображає архітектурні
шедеври.
26
лип
СР

або
ПАДУЯ - місто Святого Антонія, а також найчарівнішого
центру в стилі пізньої готики у Північній Італії. Воно не
настільки грандіозне, як Рим, не настільки барвисте, як
Венеція. Але своєю тисячолітньою історією, численними
культурними пам'ятками і тихим характером Падуя здатна
зачарувати навіть найвимогливішого туриста.
19.00 - виїзд.
Транзит по Словенії та Угорщині.
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лип 23.00 – повернення до Києва.
ЧТ
04071, Україна, Київ, вул. Ярославська, 39А
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Вартість: 535 євро. Включає:

Додатково:

 проїзд на комфортному автобусі
 віза, візовий центр та страхування (70€)
 відвідини УСІХ міст, зазначених у програмі
 послуги місцевих ліцензованих гідів (5€/ год.
туру, окрім факультативних
екскурсії) – за бажанням
 готелі*** зі сніданками (розміщення у 2місних номерах)
ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ
 спальне місце в автобусі під час нічних
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ!
переїздів
Формування групи здійснюється до 15 ЧЕРВНЯ

