
 

 

14-денний автобусний ГРАНД тур на КАВКАЗ  

Країни:  Туреччина, Грузія, Азербайджан, Болгарія, Румунія 

Міста:  Стамбул (2 дні), Батумі, Горі, Мцхета, Баку (2 дні),  Тбілісі (2 дні), Боржомі, 
Каппадокія (2 дні),  Несебр, Бухарест  

Детальна програма подорожі: 

19 
тра  
СБ 

 
07.00 –  виїзд з Києва на комфортному автобусі зі спальними місцями 
 

20 
тра 
НД 
 – 
21 
тра 
ПН 

 

15.00 – СТАМБУЛ, ТУРЕЧЧИНА. Поселення до 
готелю****. «О, Захід є Захід, Схід є Схід, і з місць 
вони не зійдуть» - так писав у своєму вірші Ред’ярд 
Кіплінг. Але цю мудрість спростовує Стамбул, 
перебуваючи безпосередньо на кордоні  Європи 
та Азії, є символом переплетення двох культур. 
Він розташований по обидві сторони Босфорської 
протоки, що з'єднує три моря: Чорне, Мармурове 
і Середземне. Стамбул, одне з найдавніших міст 
світу з величезною історією, в різний час встиг 
побувати столицею трьох імперій: Римської, Візантійської та Османської. Його минуле 
відображене в численних пам'ятках історії та культури: Блакитна мечеть, Cобор Святої Софії, 
Палац Султанів Топкапи, Базиліка Йеребатан, гробниці Сулеймана Прекрасного і 
Роксолани. Це лише невеликий перелік того, що ми встигнемо побачити в цьому 
найгарнішому турецькому місті.  
 
На наступний день - сніданок, продовження знайомства зі Стамбулом. 17.00 – виїзд. 

http://www.euroways.com.ua/turkey.html
http://www.euroways.com.ua/georgia.html
http://www.euroways.com.ua/azerbaijan.html
http://www.euroways.com.ua/bulgaria.html
http://www.euroways.com.ua/romania.html
http://www.euroways.com.ua/istanbul.html
http://www.euroways.com.ua/batumi.html
http://www.euroways.com.ua/gori.html
http://www.euroways.com.ua/mtkheta.html
http://www.euroways.com.ua/baku.html
http://www.euroways.com.ua/tbilisi.html
http://www.euroways.com.ua/borjomi.html
http://www.euroways.com.ua/kapadokya.html
http://www.euroways.com.ua/nessebar.html
http://www.euroways.com.ua/bucuresti.html
http://www.euroways.com.ua/avtobus.html
http://www.euroways.com.ua/istanbul.html
http://www.euroways.com.ua/turkey.html


22 
тра 
ВТ 

 

14.00 - БАТУМІ, ГРУЗІЯ - це місто вважається головним туристичним центром Грузії. На 
даний момент описати саме місто 
неможливо, тому що з кожним роком 
Батумі змінює свій вигляд, 
перебудовується архітектура, 
з'являються нові будівлі, хмарочоси. 
Зігрітий сонцем і обласканий 
морським бризом, стародавнє 
грузинське місто-порт Батумі затишно 
розмістилося на Чорноморському 
узбережжі Кавказу. Столиця Аджарії 

подібна молодому вину: вона безтурботна, вільна, пахуча і п'янка. 

Ніч у готелі *** 

23 
тра 
СР 

 

Сніданок. 10.00 – виїзд.  
16.00 - 17.00 ГОРІ - одне з найстаріших міст Грузії. 
Головною визначною пам'яткою і древнім 
символом міста є Горісцихе - середньовічна 
оборонна фортеця. У цьому місті народився і жив 
Йосип Сталін, тут же знаходиться його будинок-
музей. 
 
18.00 - 20.00 МЦХЕТА - стародавня столиця Грузії, 
занесена до переліку Всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО. Тут збереглося безліч історичних і 
релігійних пам'яток. Стільки, скільки їх знаходиться в Мцхеті, немає в жодному місці у Грузії, 
та й, напевно, на всьому Кавказі. 
Нічний переїзд  
 

24 
тра 
ЧТ 
- 

25 
тра 
ПТ 

08.00 – БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН.  Якщо і є на 
планеті місце, де ідеально поєднуються сучасні 
технології будівництва та зразки середньовічної 
архітектури, то це Баку, столиця Азербайджану. 
Багатовікова історія й неймовірна швидкість 
розвитку сучасного міста вражають своєю 
гармонією. У гостей столиці ніколи не виникне 
питань про те, що подивитися в Баку, адже 
пам'ятки тут повсюди. Баку - дивовижне, 
самобутнє і вражаюче  спокійне місто з 
багатовіковою історією, європейськими 

засадами і східною гостинністю. 
 
Ніч у готелі ***. 
 
На наступний день - сніданок, продовження знайомства з Баку. 
 
21.00 – виїзд. Нічний переїзд  



26 
тра 
CБ  
- 

27 
тра 
НД 

10.00 - ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ. На берегах 
річки Кури розташувалося 
дивовижне місто Тбілісі - серце 
стародавньої і чудової Грузії. 
Перебуваючи на перетині 
торговельних шляхів з Азії і 
Європи, Тбілісі ввібрав у себе 
багатовікову культуру і релігію 
багатьох народів світу. На старих 
тбіліських вулицях витає дух 
стародавньої історії, що 
починається з V століття.  
Ніч у готелі ***. 

 
На наступний день - сніданок, 
продовження знайомства з Тбілісі.  
15.00 - виїзд. 
 
18.00 - 20.00 БОРЖОМІ - це перлина Грузії. 
Курорт відомий своєю мінеральною 
водою, яка має лікувальні властивості, і 
чистим гірським повітрям. Щорічно сюди 
приїжджають тисячі туристів з різних 

куточків земної кулі, щоб набратися сил та енергії. 
 

28 
тра 
ПН 

- 
29 
тра 
ВТ 

 

12.00 - КАППАДОКІЯ, ТУРЕЧЧИНА - божественне місце в центральній Туреччині, народжене 
мільйони років тому виверженням 
вулканів - попелом і лавою. Бурхлива 
стихія створила казкову, інопланетну 
картинку! 5 тисяч років тому в застиглій 
лаві зароджується нове життя. Люди у тиші 
й красі різнобарвної пустелі будують свої 
будинки в печерах, запалюють вогні, 
досліджують світ і усвідомлюють себе, 
моляться і народжують перші релігії. І 
зараз можна на власні очі побачити 
мурашники печерних монастирів у 
величезних скелях, химерні вулканічні валуни, що стирчать як величезні сталагміти, 
лабіринти підземних міст, що сягають 12-ти рівнів углиб надр землі. А щоранку на світанку 
в небі над Каппадокією злітається більше сотні повітряних куль! Нереальне видовище. Саме 
в Каппадокії знімали інопланетні пейзажі пустелі з «Зоряних воєн», божевільної краси 
Дотракійську пустелю з «Ігри Престолів». Вважають, що саме Каппадокійські скелі з 
химерними шапками на вершинах надихнули Гауді створити Саграда Фамілья. Саме в 
Каппадокії неквапливо і м'яко народжується магія, яку ми з вами побачимо, почуємо, 
відчуємо! 
Ніч у готелі ***. 
На наступний день - сніданок, продовження знайомства з Каппадокією. 
20.00 - виїзд. Нічний переїзд 



30 
тра 
СР 

 

11.00 - НЕСЕБР, БОЛГАРІЯ - одне з 
найстаріших європейських міст. Воно 
розташоване на чорноморському 
узбережжі Болгарії і є важливим 
туристичним центром цієї держави. Крім 
цього, цей курорт вважається своєрідним 
осередком духовності і культури Болгарії. 
Місто було засноване більше 3 тисяч років 
тому і є частиною світової культурної 
спадщини. 

Ніч у готелі *** 
 

31 
тра 
ЧТ 

 

Сніданок. 10.00 - виїзд. 
16.00 - 20.00 БУХАРЕСТ, РУМУНІЯ. За 
незвичайну красу міської архітектури і 
зелених мальовничих бульварів Бухарест з 
1930-х років називають маленьким Парижем. 
Тут, як і в Парижі, є Тріумфальна арка. У 
вісімдесяті роки в Бухаресті щосили кипіло 
будівництво, але він так і залишився містом 
садів, тінистим і приємним, з численними 
вуличними кафе. У столиці Румунії змішалися 
традиції Заходу і Сходу, завдяки чому місту 
притаманний особливий, неповторний колорит. Галасливі торгові вулиці сусідять тут з 
тихими, затишними кафе, а величезні монументальні будівлі - з мальовничими 
романтичними садами. 

01 
чер 
ПТ 

 
21.00 – 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: 515 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€ 

- 10€ за екскурсію) – за бажанням 
 

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 

 

Формування групи здійснюється  до 30 КВІТНЯ 
 

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

