
 

 

 

 

14-денний автобусний ГРАНД ТУР по ПОРТУГАЛІЇ 

6 Країн:   Італія, Франція, Монако, Іспанія, Португалія, Словенія 

20 Міст: о. Гарда, Ментон, Монако, Реус, Валенсія, Мис Рока, Сінтра, Лісабон, Обідуш, 
Фігуейра до Фош, Коімбра, Авейру, Порту, Сарагоса, Барселона, Лідо ді Єзоло, Копер, Ізола, 
Порторож, Піран 

10000 (!) км 

Детальна програма поїздки: 

03 жов 
СР 

07.00 – виїзд з Києва на комфортабельному автобусі зі спальними місцями 

04 жов 
ЧТ 

13.00-17.00  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***. 

 

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


 

 

05 жов 
ПТ 

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 прекрасних 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. Нічний переїзд. 
 

06 жов 
СБ 

09.30-13.30 РЕУС, ІСПАНІЯ. Чарівне каталонське 
містечко стало популярним серед туристів 
завдяки трьом речам. По-перше, в Реусі 
народився відомий Антоніо Гауді, на честь чого 
тут організували чудовий інтерактивний музей. 
Крім того, Реус хоч і маленький, але багатий на 
архітектурні будови модерністів. А ще в Реусі 
багато чудових магазинів. 
 
14.00 - поселення до готелю *** на КОСТА 
ДОРАДА (Золотий Берег) - чудове місце відпочинку на Середземноморському узбережжі, таку гарну 

назву йому надав золотистий, іскристий на сонячних 
променях, колір піску на пляжі. Сприятливий клімат, 
безмежні пляжі, скелясті бухти, унікальні природні 
заповідники, давня історія провінції та чудова кухня 
роблять Коста-Дорада одним з найпопулярніших 
курортних районів Іспанії. Сучасні розважальні комплекси, 
безліч магазинів, ресторанів, кафе, жваве нічне життя - все 
це є у будь-якому курорті на Коста-Дорада. 



 

 

07 жов 
НД 

Сніданок.  11.00 - 20.00 ВАЛЕНСІЯ- одне з найгарніших 
міст Іспанії на березі Середземного моря. Оспівана ще 
римлянами як земний рай, Валенсія сьогодні повністю 
відповідає такій високій оцінці,  за два тисячоліття не 
втративши чарівності своєї багатющої землі. Ритм 
життя тут по-південному неквапливий - трохи 
курортний, трохи провінційний. Тут є прекрасна 
архітектура, свіже повітря і багато зелені.  
 
Нічний переїзд. 
 

08 жов 
ПН 

08.00 –  ЛІСАБОН, ПОРТУГАЛІЯ - одне з найгарніших міст 
світу, що розкинулося на горбистих схилах долини річки 
Тежу. Це місто вузьких романтичних вуличок, розкішних 
палаців і церков, сходів, фунікулерів та підйомників, це 
місто мореплавців і сумних пісень фаду. Ті, кому 
пощастило побувати тут, назавжди збережуть спогади 
про дивовижний Лісабон, який несхожий на жодне інше 
місто світу. Столицю Португалії Камоенс назвав 
"найгарнішою принцесою світу, до ніг якої схиляє сиву 
голову океан". 15.00 –  поселення до готелю***. 

 

09 жов 
ВТ 

Сніданок. 08.00-08.30 - МИС РОКА. Кабо да Рока - це частина суші, яка 
сильно врізається у воду, немов вдивляючись у безмежність Атлантичного 
океану. У народі це місце називають Мисом Долі. Маяк, який височить на 
вершині скелі, служить дороговказною зіркою для кораблів, що борознять 
океани. Маяк Кабо да Рока повідомляє про те, що тут закінчується земля і 
починається океан, що це найзахідніша точка не лише Португалії, а й 
усього європейського континенту. Тут - тільки сильний вітер, що збиває з 

ніг, високі скелі, об які 
розбиваються хвилі та 
безкрайній простір океану. 
Кінець світу, далі - сама 
вода. 
 
09.00-13.00 СІНТРА. На скелі над Сінтрою височиє 
фантастичний псевдосередньовічний замок Пена. 
Цілісна композиція з гори, замку і парку площею 270 
гектарів - один з ранніх зразків романтичної 
ландшафтної архітектури XIX століття. Замок і парк 

виникли в 1840 році як літня королівська резиденція на 
місці маленького занедбаного монастиря. 
14.30-16.00 ОБІДУШ - найромантичніше місто Португалії 
на узбережжі Атлантичного океану, яке повністю зберегло 
середньовічний вигляд. Залишившись практично в межах 
кріпосної стіни, Обідуш є справжнім експонатом музею під 
відкритим небом і оголошений національним 
пам'ятником всесвітньої спадщини. 
 
17.30 - поселення до готелю *** на березі Атлантичного 
океану в курортному містечку ФІГУЕЙРА-ДО-ФОШ. Відпочинок. 
 



 

 

10 жов 
СР 

Сніданок. Відпочинок на океані.  

Факультативно (10 €) - 12.00-16.00 КОІМБРА - 
старовинне університетське місто, розташоване  на 
високому березі річки Мондегу. Це, в першу чергу, 
культурна столиця Португалії. Її називають колискою 
культури і філософії країни, адже саме тут був 
заснований найдавніший університет Європи. 
Відвідування Коїмбри стане уроком історії, протягом 
якого ви зробите подорож крізь століття, 
знайомлячись з великою  культурно-історичною 
спадщиною міста. 

Ніч у готелі *** на березі Атлантичного океану. 

 

11 жов 
ЧТ 

Сніданок. 09.30-11.00 АВЕЙРУ.  Це дивовижне місто 
часто називають «португальською Венецією», у якому 
прокладено три повноводних канали, що з'єднуються з 
лагуною Ріо ді Авейру. Вони є невід'ємною частиною 
туристичних маршрутів. А розписні гондоли, іменовані 
молісейру, курсують по каналах, уносячи гостей у 
захоплюючу подорож. Колись ці човни 
використовувалися для збору водоростей. Місто 
відоме своїми соляними болотами, а також виробами 
з фарфору та кераміки. 
 
12.00-21.00 - ПОРТУ.  Друге за величиною місто Португалії дало назву не лише портвейну, але і всій 

країні. Центр Порту оголошений ЮНЕСКО 
Всесвітньою культурною спадщиною. Це 
старовинне, жваве і пристрасне місто. Тут є  
величезна кількість гарних будівель. Вражає Собор 
Се, побудований у XII столітті, безліч старовинних 
церков. Район уздовж узбережжя, відомий як 
Рібейра, сповнений вузьких звивистих вулиць з 
будинками з барвистими фасадами і метушливою 
енергією місцян. Заслуговують також уваги: церква 
Седофейта, вежа Клерігош, церква Сан-Франциско. 
Порту з'єднаний з Південним узбережжям річки 

Дору мостом Дона Марія Піа, побудованим Густавом Ейфелем у 1877 році.  
Нічний переїзд.  
 

12 жов 
ПТ 

10.00 – 13.00 САРАГОСА, ІСПАНІЯ - столиця провінції 
Арагон - пропонує своїм гостям велику історико-
культурну спадщину. Іберійська, мусульманська, 
римська і єврейська  культури залишили свій слід у 
зовнішньому вигляді Сарагоси, яку можна назвати 
"Містом чотирьох культур". Це - також місто 
великого Гойї. Тут він народився, тут створював свої 
перші шедеври.   

16.00 - поселення до готелю *** на КОСТА ДОРАДА. 
Відпочинок на морі. 



 

 

13 жов 
СБ 

Сніданок. 12.00 - 22.00 БАРСЕЛОНА –  столиця 
Каталонії, одне з найгарніших європейських міст, вік 
якого становить понад 2000 років. Барселона 
пережила кілька епох і чудово зберегла пам'ятки 
минулого. Храм Святого сімейства - великий спадок 
загадкового каталонського архітектора – будується й 
понині. Усього у місті налічується 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.  
Нічний переїзд. 
 

14 жов 
НД 

14.00 – поселення до готелю*** у ЛІДО ДІ ЄЗОЛО, 
ІТАЛІЯ - курортному містечку на Венеціанській 
рів’єрі з чудовою інфраструктурою: чисті піщані 
пляжі довжиною 14 км, лагідне море, дискотеки, 
бари, ресторани. Охайні вулиці, невеликі 
комфортні готелі, вілли, найдовша у Європі 
торговельна вулиця, сімейна атмосфера та 
італійська гостинність – тут є все, що потрібно для 
гарного відпочинку.    
 

15 жов 
ПН 

Сніданок. 09.00 - 18.00 СЛОВЕНСЬКА РІВ’ЄРА (КОПЕР, 
ІЗОЛА, ПОРТОРОЖ, ПІРАН). Средньовічне місто Піран — 
перлина словенської Адріатики. Копер - найстаріше місто 
в усій Словенії, він пережив Римську імперію і Візантію, 
але найбільше пам'ятників збереглося з часів 
Венеціанської республіки. Порторож — найвідоміший 
курорт Рів’єри. Ізола — крихітне   средньовічне містечко, 
що притягує туристів розвиненою інфраструктурою та 
неповторною атмосферою старовини.  
Транзит по Словенії та Угорщині 

16 жов 
ВТ 

 
22.00 – 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: 595 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: 

 
 послуги місцевих ліцензованих гідів (5€/ 

год.  екскурсії) – за бажанням 
 

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 

 

Формування групи здійснюється  до  05 ВЕРЕСНЯ 

 

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

