13 - денний автобусний тур: ІСПАНІЯ-2 (7 днів на морі!)
5 Країн: Італія, Франція, Монако, Іспанія, Андорра
13 Міст: озеро Гарда, Ментон, Монако, Ніцца, Жирона, Льорет де Мар,
Санта Сусанна (7 днів), Барселона, Андорра-ла-Вейя, Монсеррат, Колліур,
Бергамо, Віценца
Детальна програма поїздки:
20
07.00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями.
лип
СБ
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14.00-17.00 ОЗЕРО ГАРДА, ІТАЛІЯ - найбільше в країні і
найчистіше в Європі, розташоване поблизу південного
підніжжя Альп. У цьому альпійському пейзажі скелясті
гори поєднуються з піщаними пляжами і оливами, що
надають картині середземноморський колорит. До
дивного пейзажу додається краса мистецтва, культури,
гастрономії і цілюща дія термальних джерел.
18.00 – поселення до готелю***.

Сніданок. 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
лимонів", де щорічно проходить однойменне свято.
Ментон також називають першим "містом мистецтва та
історії" на Кот д’Азур. Тут безліч чудових парків і садів,
які роблять прогулянки по місту справжнім
задоволенням для очей і душі, а фраза «Моє місто-сад»
стала символом Ментона. Окрім цього, місто відоме
відмінними піщаними та гальковими пляжами.
Ті, хто бажають, можуть відвідати 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.

22
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та/ або
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 культури, сприятливого клімату,
різноманітної природи та високого рівня туристичного
сервісу робить це місто одним з найпопулярніших
курортів світу.
Нічний переїзд.
08.00-11.30 ЖИРОНА, ІСПАНІЯ. Уявіть собі шматок
Ейфелевої вежі, перекинутий з одного берега річки на
інший, як міст. Начебто, повний абсурд. Проте такий міст
з ажурних металевих конструкцій існує! І побудував
його творець відомої паризької вежі Олександр Гюстав
23
Ейфель. Побачити цей архітектурний курйоз можна у
лип
Жироні, цьому дивовижному каталонському місті, яке
ВТ
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 з яких має власний шарм, проте абсолютно не суперечить одна
одній.

12.15 – 13.15 - безкоштовна дегустація у винотеці Bodega el Paratge у м. Льорет де Мар.
14.00 - поселення до готелю

***S (сніданки включені) на 7 днів / 6 ночей у чарівному
каталонському курортному місті САНТА СУСАННА на
узбережжі Середземного моря.
Санта Сусанна на даний час відома як один з найбільш
розвинених туристичних центрів узбережжя Costa del
Maresme. Її просторі піщані пляжі, відзначені ЮНЕСКО
"блакитним прапором" як найкращі в Європі,
приваблюють любителів безтурботного відпочинку.
Курортна зона, що особливо інтенсивно розвивалася в
останні роки, розташована уздовж узбережжя і плавно
з'єднується з сусіднім курортом Мальграт де Мар за
допомогою жвавої туристичної набережної, уздовж якої
зосереджені численні магазини, торгові центри, бари,
ресторани, кафе, дискотеки і нічні розважальні центри.
Історична частина міста розташована над шосе, на
мальовничих пагорбах.

23
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У дні сезонних розпродажів і знижок до 70%
запланована поїздка в шопінг-мол La Roca Village
(www.larocavillage.es) та/чи торговельний центр
Mataro Park (www.mataro-parc.com).
Факультативно під час відпочинку:
Трансфер та екскурсія з місцевим гідом БАРСЕЛОНА
(15€) – 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 й 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.
КНЯЗІВСТВО АНДОРРА та МОНСЕРРАТ (25€). Найвисокогірніша столиця в Європі - мальовнича
Андорра-Ла-Вейя розташована у гірській долині.
Заснована у ІХ столітті, вона є унікальним зразком
старовинної архітектури, що дбайливо охороняється
державою. Оскільки Андорра знаходиться в безмитній
зоні, тобто де-факто ця країна - так зване наземне Duty
free для європейців. Людині, яка ніколи не була в
Андоррі-ла-Вейї, навіть важко уявити, як в одному місті
можливо розмістити таку кількість супермаркетів і
бутиків!
Монастир Монсеррат - не лише одна з найвідоміших
визначних пам'яток Каталонії, яку щодня відвідують
тисячі туристів, а й діючий бенедиктинський монастир, духовний символ і релігійний центр
Каталонії.

Сніданок. До 16.30 - відпочинок на морі.
19.00-21.00 КОЛЛІУР, ФРАНЦІЯ - невелике містечко на
пурпурному узбережжі Франції. Прибережну частину
казкового курорту прикрашає середньовічна фортеця і
резиденція королів Майорки. Це дві головні визначні
пам'ятки Колліура, які потрібно неодмінно подивитися.
Краса Колліуру ще у XIX столітті приваблювала
європейську богему. Тут писали свої шедеври Сезанн,
Шагал, Матісс і Дерен. Нічний переїзд.
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09.30-13.00 БЕРГАМО, ІТАЛІЯ.
"Гідний шанування Невідомий" - так відгукнувся про
Бергамо один з визначних архітекторів XX століття Ле
Корбюз’є. І дійсно, у цьому чарівному середньовічному
місті існує величезна кількість маловивчених туристами
архітектурних пам’яток. Можливо, у цьому є частка
«провини» сусіднього Мілана. Бергамо відомий своєю
«подвійністю»: адже існує Верхнє (Citta Alta), більш
стародавнє місто, і Нижнє (Citta Bassa), більш сучасне.
14.00 – поселення до готелю *** у м. ВІЛЛА д’АЛЬМЕ

30
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Сніданок. 10.30 – 13.30 ВІЧЕНЦА. Красуня-Віченца
розташувалася на берегах річки Бакільоне. Особливу
атмосферу надають їй гори Монте-Беричі, що
знаходяться поруч, і стародавні кріпосні стіни. Вони
31
оточують місто, чиє ім'я невідривно пов'язане з Андреа
лип
Палладіо - великим архітектором Епохи Відродження,
СР
завдяки творчості якого Віченца вважається одним з
найгарніших міст регіону, гідним змагатися навіть із самої
Венецією. Завдяки численним архітектурним пам'яткам у
1994 місто було внесено до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Нічний переїзд.
01
23.00 – повернення до Києва.
сер
Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua

Вартість: 595 євро. Включає:

Додатково:

 проїзд на комфортному автобусі
 5€ - страхування (10€ - туристам від 60
 відвідини УСІХ міст, зазначених у
років)
програмі туру
 послуги місцевих ліцензованих гідів
 готелі*** зі сніданками (2-місні
(5€/год. екскурсії) – за бажанням
номери)
 55€ - шість вечерь в Іспанії (шведський
 туристичні податки у готелях (city-tax)
стіл)
 користування системою Аудіо-гід
ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ
 спальне місце в автобусі
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ!
Формування групи здійснюється до 20 ЧЕРВНЯ

