10 - денний автобусний пляжний тур: АЛБАНІЯ і МОНТЕНЕГРО
9 локацій: Белград, Чачак, Бар, Будва, Котор, Дуррес, Тирана, Берат, Нові Сад
Детальна програма поїздки:
20 07.00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями.
лип
(ВТ)

21
лип
(СР)

12.00 – 16.00 БЕЛГРАД, СЕРБІЯ - одне зі стародавніх
європейських міст, найбільше в Сербії і столиця колишньої
Югославії. Химерна суміш східної і західної культур створює
неповторну чарівність сучасного Белграда. Серце міста
розташовано на місці злиття річок Сави і Дунаю, на цьому
кордоні здіймається середньовічна фортеця Калемегдан.
Белград - це нерозгадана таємниця у серці Балканського
півострова, яку щороку приїжджають відкривати тисячі
гостей з усього світу. Дивовижний, таємничий,
багатокультурний, - все це він, стародавній Белград.
19.00 – поселення до готелю*** у м. ЧАЧАК, СЕРБІЯ

Сніданок.
16.00 – прибуття до мальовничого курортного містечка
БАР, МОНТЕНЕГРО на березі Адріатики. Заселення на 3 дні /
2 ночі до готелю. Старий Бар, що розташований біля
підніжжя гори Румія, є музеєм під відкритим небом, зберігши
сліди правління Візантії, Османської імперії, Венеціанської
республіки. Найяскравішими пам'ятками Бара є мечеть
Омербашіча, годинникова башта, кам'яний акведук,
«Тополиця» (літня резиденція князя Ніколи). Крім того, тут
росте одне з найдавніших оливкових дерев в світі віком
понад 2,000 років.

22
лип
(ЧТ)

Сніданок.
09.30 – 11.30 БУДВА
У цьому місті Чорногорія постає у всій своїй красі та
різноманітності. Старе місто було зруйноване землетрусом в
1979 році, проте на даний час успішно відновлене. Тут є три
музеї, церкви і фортеця, високі вали якої оточують
центральну площу Старого міста.
Будву нерідко називають чорногорським Майамі, й цілком
заслужено, адже це місто ніби створене для яскравих емоцій
23
лип 12.00 – 14.00 КОТОР
(ПТ)

На усьому узбережжі Адріатичного моря немає іншого міста,
де середньовічна архітектура збереглася настільки ж добре,
як у старій частині Котора. До того ж, збереглася не
фрагментарно, а у вигляді цілого містечка. Саме за цю
унікальну цілісність Старий Котор було визнано всесвітнім
культурним надбанням і взято під охорону ЮНЕСКО. Місто
знаходиться на березі Которської затоки у фьорді, який за
своєю красою є унікальним на Середземномор'ї.
15.00 – повернення до БАРУ.
Відпочинок на морі

Сніданок. Переїзд до АЛБАНІЇ

24
лип
(СБ)

13.00 – Поселення до готелю ***/**** на узбережжі
Адріатичного моря у м. ДУРРЕС, що знаходиться у 40 км від
Тирани. Пляжна лінія Адріатичного моря в Дурресі
розтягнулася на 15 км. Пляжі мають сипучий білий пісок і
пологий вхід до моря. Досить часто глибина починається
лише після 50 метрів від берега. Дуррес – це місто з
багатовіковою історією. На початку XX століття він навіть
встиг побувати столицею Албанії. Тут збереглося безліч
пам'яток різних епох: амфітеатр для гладіаторських боїв часів
римського панування, руїни фортеці з оборонними вежами візантійською та венеціанською, королівська вілла Ахмета
Зогу - часів становлення незалежної Албанії в XX столітті.

Сніданок. 10.00 – 13.00 – ТИРАНА. З давніх часів, ніби
ховаючись від небажаних поглядів, на заході Балканського
півострова простягається «земля Сканденберга і нащадків
гірських орлів». У багатьох є досить мізерні відомості про
Албанію, але при її відвідуванні приємно вражає відкриття
самобутньої, красивою, доброзичливою країни з чудовим
кліматом. Тирана не має великої кількості пам'яток, але вона
здатна підкорити своєю надихаючою сумішшю сучасної
інфраструктури, цивілізації та культурних цінностей, що
робить її унікальною.
14.00 – повернення до готелю.
Відпочинок на морі

25
лип
(НД)

Сніданок. 10.00 – 13.00 – БЕРАТ. Крізь похмурий комуністичний період в Албанії збереглося лише два
історичних старих міста - Гірокастра і Берат (обидва - у
спадщині ЮНЕСКО). І якщо Гірокастра збереглася завдяки
тому, що це було рідне місто диктатора Енвера Ходжі, то
Берат уцілів лише дивом. Берат - це місто-музей, а його
26
старовинна фортеця - ледь не єдина в країні. При погляді на
лип
місто складається враження, що місцеві жителі люблять
(ПН)
світло більше за інших. Таку ілюзію створює те, що у кожному
з будинків у кілька разів більше вікон, ніж зазвичай. Завдяки
цій особливості Берат називають ще й «Містом тисячі вікон».
15.00 – повернення до готелю.
Відпочинок на морі
Сніданок.
27 Відпочинок на морі до 13.00
лип 20.00 – поселення до транзитного готелю у Сербії
(ВТ)
Сніданок. 16.00 – 19.00 – НОВІ САД, СЕРБІЯ, який називають
«культурною столицею Балкан», адже тут знаходяться
різноманітні музеї, проходять численні міжнародні
фестивалі. Історичний центр міста дуже схожий на Прагу чи
Відень. І це цілком зрозуміло, адже Нові Сад адміністративний центр Воєводини, області, яка довгий час
залишалася частиною Австро-Угорщини. Це "класичне"
невеличке європейське містечко, з доброзичливими людьми
і чудовою архітектурою.

28
лип
(СР)

29
лип 22.00 – повернення до Києва
(ЧТ)

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua
Додатково:
➢ 10€ - Covid страхування (15€ - туристам від 60 р.)
проїзд на комфортному автобусі
➢ 725 грн. - ПЛР- тест
готелі**/**** зі сніданками (2-місні номери)
➢ послуги місцевих ліцензованих гідів (5€/год.
туристичні податки у готелях (city-tax)
екскурсії) – за бажанням
користування системою Аудіо-гід
ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ ПРИМУСОВИХ
спальне місце в автобусі під час нічних переїздів
ПРОГРАМ!
Формування групи здійснюється до 05 ЛИПНЯ
Вартість: 470 євро. Включає:

✓
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✓

