10-денний автобусний Новорічний тур на Кот д’Азур
5 Країн: Італія, Франція, Монако, Австрія, Угорщина
15 Міст: Трієст, Сан-Ремо, Ніцца, Канни, Марсель, Ез, Ментон, Монако, Флоренція, Болонья,
Тревізо, Венеція, Відень, Будапешт, Егер
Детальна програма поїздки:
29 гру
07.00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями
ПТ

12.00-16.00 ТРІЄСТ.
Місто схоже на
модерністський роман – складне, колоритне,
неоднозначне. Його центральна площа оточена
чудовими помпезними палацами XVIII-XIX століть.
З усіх цих будівель відкривається гарний вид на
море. Огляд центральної частини міста, підйом на
пагорб Сан-Джусто, де на Вас очікує замок та
центральний собор, а також відвідання Римського
амфітеатру, якому вже більше 2000 років.

30 гру
СБ

18.00 – поселення до готелю***.

Сніданок
12.00-14.00 САН-РЕМО – пісенна столиця Італії.
Розташований в регіоні Лігурія на березі Середземного
моря неподалік від Альпійських гір, що створює на
курорті незвичайний клімат, тому його часто називають
«вічною весною». Сьогодні Сан-Ремо - найяскравіший
курорт західного узбережжя Лігурії. Елегантний
променад з пальмами і численними бутиками, парки та
сади з тропічної рослинністю, розкішне Казино, схоже на
палац і, нарешті, весела й святкова атмосфера, що панує цілий рік.
15.00-19.30 НІЦЦА, ФРАНЦІЯ - перлина Французької
Рив'єри. Блискуче сонце і розслаблююча атмосфера Ніцци
завжди приваблювали сюди художників і письменників.
Серед них були: Дюма, Ніцше, Флобер, Віктор Гюго, Жорж
Санд, Стендаль, Шатобріан. У середньому тут буває 300
сонячних днів протягом року. Поєднання багатої історії та
31 гру
культури, сприятливого клімату, різноманітної природи та
НД
високого рівня туристичного сервісу робить це місто
одним з найпопулярніших курортів світу.
20.00 – поселення до готелю*** в КАННАХ. Відома кінематографічна столиця та, поза
сумнівом, одне з найгарніших місць Лазурного берега. Тисячі туристів приїжджають сюди,
щоб насолодитися унікально м'яким кліматом і
приголомшливою красою природного оточення ніжними пасмами пагорбів і прозорими водами затоки,
витонченими будівлями минулого століття і, звичайно,
щорічним кінофестивалем.
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ!
Новий рік у Каннах неможливо уявити без фейерверків
та масових гулянь. Світанок на легендарній
набережній Круазетт з келихом шампанського — чи можна мріяти про більш кращий
початок нового року?
Пізній сніданок. 12.00-18.00 МАРСЕЛЬ розташований на півдні Франції на березі Ліонської
затоки Середземного моря. Сьогодні столиця
Провансу – Марсель - вважається найстарішим містом
країни. Візитна картка міста - базиліка Нотр-Дам-деля-Гард, присвячена покровительці Марселя Діві
Марії і розташована на високому пагорбі, що
01 січ
підноситься над усім містом. Улюблене місце
ПН
зустрічей марсельців – старий порт. Тут можно випити
келих вина з друзями у невеликій таверні чи
ресторані. Звідси Вам запропонують здійснити
морську прогулянку на катері до розташованих поруч Фріульських островів і на власні очі
побачити замок Іф. Той самий, про який писав Олександр Дюма в романі «Граф МонтеКрісто».
20.00 – повернення до готелю в Каннах.

Сніданок. Спочатку ми побачимо старовинне
містечко ЕЗ, що розташоване на вершині скелі над
півостровом Сен-Жан-Кап-Ферра. Невеличке,
затишне, з вузькими вуличками і великою
кількістю квітів. В Ез знаходяться дві відомі
парфумерні фабрики - Fragonard і Galimard.
Порівнювати їх безглуздо, краще відвідати кожну з
них і, за бажанням, купити продукцію.
13.00-22.00 МЕНТОН, ФРАНЦІЯ - відомий
курорт
Лазурного
узбережжя,
розташований між Монако та італійською
рів'єрою. Це місто на горі, що спускається
амфітеатром до моря, називають "столицею
де
щорічно
проходить
02 січ лимонів",
ВТ
однойменне
свято.
Ментон
також
називають першим "містом мистецтва та
історії" на Кот д’Азур. Тут безліч прекрасних
парків і садів, які роблять прогулянки по місту справжнім задоволенням для очей і душі, а
фраза «Моє місто-сад» стала символом Ментона.
МОНАКО (3€ громадським транспортом).
Монако схожий на чарівний світ. Розкіш, блиск,
роллс-ройси, світові знаменитості, легендарні
гонки Формула 1, папараці, Лазурний берег, пляжі
й готелі - все це Монако, один з елітних центрів
світового
туризму!
У
цьому
князівстві
концентрація багатства на кожен квадратний
метр приймає просто неосяжні розміри. І ви, хоч
ненадовго, зможете відчути свою причетність до цієї розкоші. А отже, відчути себе вільним.
Нічний переїзд.
08.00-14.00 ФЛОРЕНЦІЯ - прославлена батьківщина
Ренесансу. Це місто, яке надихало таких майстрів
образотворчого
мистецтва
як
Донателло,
Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Боттічеллі та
03 січ багатьох інших. Їхні роботи сьогодні захоплюють
СР
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-дель-Фьорі, дзвіниця Джотто і башта Сіньорії.

15.30 – прибуття до БОЛОНЬЇ, ІТАЛІЯ. Поселення до
готелю ****. «Вчена, Червона, Товста» (la Dotta, la
Rossa, la Grassa) - цими трьома визначеннями іноді
характеризують Болонью - столицю регіону ЕміліяРоманья, 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.

03 січ
СР

04 січ
ЧТ

Сніданок. 12.00-22.00 ТРЕВІЗО, ІТАЛІЯ - невелике
місто в регіоні Венето. Його часто називають
«Венецією в мініатюрі», деяким воно нагадує
Амстердам. Тревізо обов’язково залишиться у
Вашому серці. Не лише прості смертні відзначають
цей факт - сам Данте у своїй «Божественній Комедії»
згадав це місто. Можна не сумніватися - тут великий
поет відчував себе як вдома, бо таке ж відчуття
виникає в кожного, хто пробув у Тревізо хоча б день.
Тревізо – також батьківщина популярного тістечка тірамісу.
ВЕНЕЦІЯ - найдивовижніше і найзнаменитіше
місто в світі - місто на воді. Воно підкорює з
першого погляду. Величні й чудові 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.
Нічний переїзд.

08.00-15.00 ВІДЕНЬ, АВСТРІЯ. Якщо вираз
"архітектура - це застигла музика" можна застосувати
до певного міста, так це дійсно стосується Відня.
Архітектурні ансамблі та відомі споруди Відня
уособлюють цілі опери, симфонії, сонати. Цей центр
05 січ
австрійської культури можна назвати найвеличнішим
ПТ
мі стом Старого Світу. Розкішні палаци та площі,
мальовничі вулички, всесвітньо відомі картинні
галереї, концертні зали, фонтани і парки...
18.00 – поселення до готелю ***.

Сніданок. 09.00-15.00 БУДАПЕШТ, УГОРЩИНА.
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 Європі, яка є справжнім курортом: 26
06 січ купалень, більш ніж 100 термальних джерел.
СБ

17.30-20.30 ЕГЕР. Архітектурний ансамбль Егера є
багатогранним: пам'ятники турецького мистецтва
знаходяться поруч з гарними католицькими церквами,
середньовічна фортеця відмінно гармонує з більш
пізніми будівлями у стилі барокко. Егер відомий своїми
цілющими мінеральними джерелами і купальнями.
Егер - це також батьківщина й вогняних червоних вин.
СВЯТИЙ ВЕЧІР з угорськими винами та гуляшем (11€)
у вікових льохах, вирубаних з туфу в Долині Красунь.
07 січ
16.00 – повернення до Києва.
НД

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

Вартість: 415 євро. Включає:

Додатково:

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

