
 

 

 

  

12 - денний автобусний тур: ІСПАНІЯ (9 днів на морі) 

4 Країни:  Італія, Іспанія, Андорра, Словенія    

18 Міст:  Болонья, Ла Спеція, Ріомаджоре, Манарола, Корнілья, Вернацца, 
Монтероссо, Фігерес,  Санта Сусанна, Барселона,   Андорра-ла-Вейя, Палс, 
Емпуріабрава, Кадакес, Віареджо, Піза, Лука, Копер  

3 Моря:  Адріатичне, Лігурійське,  Середземне  

Детальна  програма поїздки: 

14 
лип 
СБ 

 
07.00 –  виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями.   

15 
лип 
НД 

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

http://www.euroways.com.ua/avtobus.html


 

 

16 
лип 
ПН 

Сніданок. 11.00-20.00 ЛА СПЕЦІЯ-ЧІНКВЕ ТЕРРЕ.   Ла СпецІя —  лігурійське місто, що затишно 
влаштувалося в однойменній затоці, яку часто 
називають «бухтою Поетів». А все через Байрона, 
Данте, Шеллі і Жорж Санд, яких надихали  місцеві 
пейзажі. Ла Спеція - головна військово-морська база 
Італії та великий комерційний порт. Основні визначні 
пам'ятки Ла Спеції - це Морський арсенал з музеєм 
морського флоту і замок Сан-Джорджо з розташованим 
там археологічним музеєм, художній музей Амедео Ліа, 
етнографічний музей, а також кілька уцілілих або 
відновлених після війни церков. Ла Спеція вражає своїм 

рель’єфом, широкими площами, довгими алеями, атмосферою вільного приморського міста 
 
 
П’ять Земель (Cinque Terre), п’ять маленьких містечок, що розкинулися уздовж моря і розділені 

невеликими бухтами. У 1997 році ця територія була 
оголошена Всесвітньою спадщиною Юнеско. І 
недарма. Ріомаджоре, Манарола, Корнілья, Вернацца 
і Монтероссо. Легенди заснування цих містечок дуже 
різні між собою і йдуть углиб століть. Це природне 
багатство разом з копіткою працею селян протягом 
багатьох століть являє собою унікальний світ, де 
об'єдналися море і гори з культивованими терасами 
виноградників. 18 км узбережжя, з'єднаних між собою 
мальовничими стежками, що проходять понад морем. 
Чінкве Терре - не класичний курорт з великими 

готелями "все включено", а напрочуд самобутня італійська глибинка, де люблять бувати самі 
італійці. І незважаючи на те, що тут є всі блага цивілізації, спосіб життя, здається, мало змінився.  
Нічний переїзд. 

17 
лип 
ВТ 

08.00-12.00 ФІГЕРАС, ІСПАНІЯ відомий всім як 
батьківщина Сальвадора Далі. У 70-і роки він придбав 
тут будинок муніципального театру і перебудував його 
під свій музей-театр. Тут зібрані роботи Далі, а також 
виставлена особиста колекція живопису художника, 
що включає роботи багатьох великих майстрів 
живопису. Наприклад, Ель Греко. Поруч з театром 
знаходиться й особняк Галатея, перебудований Далі в 
пам'ять про свою улюблену дружину Галу.  



 

 

17 
лип 
ВТ 
- 

22 
лип 
НД  

14.00 - поселення до готелю   ***S (сніданки включені) на 6 днів / 5 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 одні з найкращих в Європі, 
приваблюють любителів безтурботного розслабляючого 
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. 
 
В останні 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: 
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 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 (20€). Найвисокогірніша столиця 
в Європі - мальовнича Андорра-Ла-Вейя -   розташована 
в гірській долині. Заснована у ІХ столітті, вона є   
унікальним зразком старовинної архітектури, що 
дбайливо охороняється державою. Оскільки Андорра 
знаходиться в безмитної зоні, тобто де-факто ця країна 
- так зване наземне Duty free для європейців, оскільки 
не стягуються ні прибутковий податок, ні податок на 
додану вартість, ні податок з обороту. Людині, яка 
ніколи не була в Андоррі-ла-Вейїї, навіть важко уявити, 

як в одному місті можливо розмістити таку кількість супермаркетів і бутиків! 

http://www.larocavillage.es/
http://www.mataro-parc.com/


 

 

22 
лип 
НД 

Сніданок. До 11.00 - відпочинок на морі.  
14.00-19.00 ПАЛС – ЕМПУРІАБРАВА – КАДАКЕС 
Затишне містечко Палс, побудоване у середні віки, 
розташоване на пагорбі поруч з морем і практично 
нікого не залишає байдужим. У наші дні міські вузькі 
вулички з арками і колодязями прекрасно поєднуються 
з готичними середньовічними віконцями і великою 
кількістю квітів і всіляких інших рослин, які місцеві 
жителі вирощують у великих глиняних горщиках. З 
оглядового майданчика відкриваються чудові краєвиди 
на острови та гірський масив. 
Далі ми відправимося до Іспанської Венеції 
(Емпуріябрава). У цьому унікальному місці знаходиться 
величезна кількість штучних каналів з виходом до моря. 
Протяжність каналів становить приблизно 30 км. У 
цьому чарівному, романтичному містечку майже 300 
днів на рік світить сонце, а вздовж берегової лінії 
розташований широкий піщаний пляж протяжністю 
кілька кілометрів. Після екскурсії у вас буде вільний час, 
можливість скупнутися.  
 
 
Кадакес - одне з найпопулярніших містечок на 
узбережжі Коста Брави. Чарівні білі будиночки на 
березі гавані, душевна атмосфера, колоритні морські 
ресторанчики і, звичайно, будинок-музей Сальвадора 
Далі - ось те, що вже багато років приваблює сюди 
туристів. 
 
Нічний переїзд. 

23 
лип 
ПН 

 

08.00 – 17.00 ВІАРЕДЖІО  - тосканське місто     на 

узбережжі Лігурійського моря, столиця курортної зони 

Версілія. Гармонійне поєднання передгір'я, соснових 

гаїв і блакиті моря утворює пейзаж неповторної 

чарівності та краси. 

Дістатися до Пізи і Лукки найшвидше (20 хв) на 

електричці. Вартість квитка - 3,5 €. 

 

http://www.euroways.com.ua/viareggio.html


 

 

23 
лип 
ВТ 

ПІЗА відома всьому світу в першу чергу завдяки своїй 
дзвіниці. Це "місто одного дива",  популярність якого 
відображена на ретельно підстриженому яскраво-
зеленому трав'яному килимі Прато-де-Міраколі (Поля 
чудес), де підносяться Баптистерій, "падаюча вежа" 
Кампаніла і кладовище Кампо-Санто. З 1987 року площа 
Чудес занесена до переліку об'єктів всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. 

 

ЛУККА  - чудове місто на березі річки Серкіо в регіоні 
Тоскана. Жоден справжній мандрівник не відмовить 
собі у нагоді відівідати місто з багатовіковою історією, 
що оточене кріпосними стінами XVI століття, які 
практично не постраждали від часу, серед архітектури 
Середньовіччя і Відродження, колоритних ринків і 
магазинчиків з місцевими делікатесами ... Лукка здатна 
здивувати, зачарувати, заінтригувати і залишити 
незабутні враження. 

20.00 – поселення до готелю ****. 

24 
лип 
ВТ 

Сніданок. 
14.00 - 18.00 КОПЕР - найстаріше місто в усій Словенії, він 
пережив Римську імперію і Візантію, але найбільше 
пам'ятників збереглося з часів Венеціанської республіки. 
Зараз це невелике приморське портове місто, 
адміністративний центр Словенської Рів'єри. Подібно 
Венеції, старе міське ядро зберігає ряд цікавих свідчень 
історії. 
 
Нічний переїзд. 

25 
лип 
СР 

 
23.00 – повернення до Києва. 

 

 

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2 

тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874 

On-line бронювання: www.euroways.com.ua 
 

Вартість: 545 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  

Додатково: 
 
 послуги місцевих ліцензованих гідів (5€ - 

10€ за екскурсію) – за бажанням 
 

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 

 

Формування групи здійснюється  до 15 ЧЕРВНЯ 
 

http://www.euroways.com.ua/lucca.html
http://www.euroways.com.ua/

