10-денний автобусний тур: ПОДОРОЖ КРІЗЬ СТОЛІТТЯ
Країни: Туреччина, Греція, Італія, Ватикан, Угорщина
Міста: Стамбул, Метеора, Афіни, Патри, Альберобелло, Матера, Рим, Ватикан,
Флоренція, Будапешт, Егер
Детальна програма подорожі:
20
жов 07.00 – виїзд з Києва на комфортному 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
21 безпосередньо на кордоні Європи та Азії, є символом
жов переплетення двох культур. Він розташований по обидві
НД сторони Босфорської протоки, що з'єднує три моря:
Чорне, Мармурове і Середземне. Стамбул, одне з
найдавніших міст світу з величезною історією, в різний
22 час встиг побувати столицею трьох імперій: Римської,
жов Візантійської та Османської. Його минуле відображене в
ПН 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. 21.00 – виїзд.

09.00-11.00 - МЕТЕОРА, ГРЕЦІЯ - унікальний та загадковий пам'ятник візантійської епохи, одне з
найгарніших місць у Греції, його часто називають восьмим
чудом світу. Метеора грецькою означає «той, що парує в
повітрі». Це комплекс з гігантських скель, які з плином часу
придбали найхимерніші форми. Саме тут у XII столітті
влаштувалися втомлені від мирської суєти відлюдники, які
побудували 24 монастиря на вершинах скель. До сьогодні з
усієї великої спадщини Метеори дожили лише чотири
найбільших монастиря. Оцінивши нерукотворний працю
природи і рукотворну - ченців, ЮНЕСКО у 1988 році внесла
монастирі Метеори до переліку об'єктів всесвітньої
спадщини.
АФІНИ, поселення до готелю у центрі ***. Афіни - одне з найгарніших міст Європи, в якому
пам'ятники античності переплетені з пам'ятниками візантійського Середньовіччя. У Афін багата

23
жов
ВТ

історія. Це місто, життя в якому почалося понад п'яти тисячоліть назад, було визнано центром
культури і мистецтва у той час, коли більшості сучасних найбільших європейських центрів ще не
існувало. В Афінах розташована "перлина" Греції – Акрополь – шедевр світового масштабу.
Парфенон, храм Діви Афіни, покровительки міста, велично підноситься над містом і добре
проглядається з будь-якої його точки. Афіни підтверджують відому приказку, так як у цьому чудовому
місті можна знайти абсолютно все: галереї мистецтв, затишні площі в стилі ретро, музеї з рідкісними
колекціями античного мистецтва, модні бутики і галасливі ринки з товарами з усіх куточків планети.
Сніданок. Продовження знайомства з
Афінами.
15.00 - прибуття до ПАТРИ - найбільшого
міста і порту на Пелопоннесі. Його
історичною частиною є район Паліа Петра,
який був заснований більше тисячі років
24 тому. Ви можете відвідати площу Псила
жов Алонія, прикрашеної пальмами і чудовими
СР скульптурами, відпочити в одному з місцевих
кафе або ресторанчиків. Неодмінно варто
прогулятися по вуличках старого міста з
чарівною атмосферою.
16.30 - посадка на лайнер, відправлення до
Італії*. Ночівля.

10.00-11.30 АЛЬБЕРОБЕЛЛО - «іграшкове»
містечко відоме багатьом туристам, що цінують
затишок і чарівність італійської провінції: саме тут
знаходяться казкового виду будиночки - труллі,
побудовані ще 400 років тому. У багатьох
будинках, які можна зруйнувати за кілька хвилин,
як і раніше живуть люди. Труллі з Альберобелло
в 1996 році були включені до переліку об'єктів
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

25
жов
ЧТ

12.30-21.30 МАТЕРА виглядає як декорація до
фільму за біблійними сюжетами. Цією обставиною,
мабуть, і вирішив скористатися Мел Гібсон, який
знімав тут свій скандальний фільм "Страсті
Христові". Матера розташована на півдні регіону
Базіліката. Місто та його околиці дійшли до нас
майже у первісному вигляді. Найдавніша частина
міста - Sassi - забудована житлами людей,
датованими 9 тис. років тому!
Нічний переїзд.

08.00-18.00 РИМ та ВАТИКАН. У минулому столиця величної
імперії, що простягалася мало не на весь античний світ, Рим
ось уже два тисячоліття є одним з найбільших політичних,
культурних і релігійних центрів світу. Це місто, в якому
творили знамениті живописці і скульптори всіх часів,
скарбниця творів мистецтва і архітектури, як магнітом вабить
26 туристів і паломників з усього світу. Вся тисячолітня історія
жов зібрана тут у мініатюрі - від становлення Римської імперії до
ПТ наших днів. Перше знайомство зі столицею Італії часто
викликає відчуття повної нереальності того, що відбувається,
адже від одного тільки виду знаменитих на весь світ пам'яток
Риму часом просто захоплює дух. І від цього подвійно приємно відчути на собі цю хвилюючу зустріч з
античною історією.
Поселення до готелю***.
Сніданок. 11.00-21.00 ФЛОРЕНЦІЯ - прославлена батьківщина
Ренесансу. Це місто, яке надихало таких майстрів
образотворчого мистецтва як Донателло, Мікеланджело,
Леонардо да Вінчі, Боттічеллі та багатьох інших. Їхні роботи
сьогодні захоплюють відвідувачів музеїв і картинних галерей
Флоренції. З вершини найближчого пагорба чітко виділяються
три головні визначні пам'ятки Флоренції, що підносяться над
морем черепичних дахів: купол собору Санта Марія-дельФьорі, дзвіниця Джотто і башта Сіньорії.

27
жов
СБ

Нічний переїзд.

07.30-16.30 БУДАПЕШТ. Його вважають одним з
найгарніших в Європі: види, що відкриваються тут
погляду, не можна порівняти ні з чим іншим. Існує
декілька чудових оглядових майданчиків: гора
Геллерт, Рибацький бастіон, Базиліка Святого
Іштвана, Променадна набережна. Місто сповнене
музеями, унікальними архітектурними спорудами,
виставковими залами. Більш того, це єдина столиця в
28 Європі, яка є справжнім курортом: 26 купалень, більш
жов
ніж
НД
100
термальних джерел.
19.00-21.00 – ЕГЕР - це батьківщина вогняних червоних
вин. Продегустувати відомі сорти вин (наприклад,
егерську бичу кров) ми матимемо можливість у
вікових льохах, вирубаних з туфу в Долині Прекрасної
дівчини.

29
жов 17.00 – повернення до Києва.
ПН

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

Вартість: 395 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:
 квиток на паром Патри-Бріндізі (30
євро – сидяче місце чи 60 євро –
спальне місце у каюті зі зручностями)
 послуги місцевих ліцензованих гідів (5€
- 10€ за екскурсію) – за бажанням
ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ!

Формування групи здійснюється до 01 ЖОВТНЯ

