
Перлини південної Португалії + Іспанія 

27.06.2019, 17.07.2019 - 12 днів 

Київ – Мадрид – Севілья – Алгарве (Лагош – Моншик – Фару – Оляо – Тавіра – Вілламору –

 Албуфейра) – Лісабон (Сінтра – мис Рока) – Бадахос – Мадрид – Київ 

У вартість входить: 

Авіапереліт Київ-Мадрид-Київ; 

Проживання в готелях; 11 ночівель в готелях (двомісні 

номери, душ, WC; 

Харчування-снданкі в готелях; 

Проїзд на комфортабельному автобусі за маршрутом; 

Супровід гіда та екскурсії за програмою- 

аудіогід - 2 євро/день. 

У вартість не входить 

Віза за потреби 70 євро, для дітей до 18 років і пенсіонерів - 35 

євро; 
Страховка 10 євро, для пенсіонерів з 60 до 70 років - 15 євро; 

Додаткові екскурсії; 
Податок на проживання - оплачується готівкою гідові перед 
поселенням в готель ; 

Доплата за сингл – 285євро 

День 1 Київ – Мадрид 

Виліт з Києва о 20:40.Приліт в Мадрид в 00.10, рейс PS 945.Ніч у Мадриді.  

День 2 Мадрид – Севілья 

Сніданок. Переїзд до Севільї.Вільний час для прогулянки містом або можливе відвідування фламенко 

(35 євро).Ніч у Севільї. 

День 3 Севілья – Алгарве  

Сніданок. Екскурсія в Севільї з оглядом площі Іспанії, кварталу Санта Крус, Кафедрального собору та 

Золотої вежі. 

Для бажаючих відвідування унікального мавританського палацу Алькасар з ліцензованим гідом (15 

євро). 

Переїзд в Алгарве. Ніч в Алгарве. 

День 4-8 Алгарве (Лагош – Моншик – Фару – Оляо – Тавіра – Вілламору – Албуфейра) 

Відпочинок на морі.  Додаткові екскурсії: 

Історичний Алгарве. Екскурсія розрахована на 6-7 годин. Вартість - 35 євро +10 євро катер. 

Колоритний Алгарве.  Знайомство зі стилями кераміки всіх регіонів Португалії та дегустація 

португальських вин на виноробні (35 євро). 

Невідомий Алгарве. Відвідування міста Фару, «на десерт», - романтична Тавіра. Екскурсія 

розрахована на 6-7 годин (35 євро). 

Алграве-люкс. Відвідування одного з найбільш розкішних курортів - Вілламору (португальське Монако) 

та обід в колоритному ресторанчику (традиційно запечене порося, закуски, сири, вина, десерт) - 45 

євро. 

Можливе також відвідування португальської (безкровної!) кориди в Албуфейре - 38 євро (квиток і 

проїзд). 

День 9 Алгарве – Лісабон 

Сніданок. Переїзд у Лісабон. Екскурсія Лісабоном. Вільний час. Увечері для бажаючих відвідування 

старої таверни, де виконують справді народне «фадо»(португальські романси). Вартість: 35 євро 

(вечеря з вином, шоу і трансфер). Поселення в готель. Ніч у Лісабоні. 

День 10 Лісабон (Сінтра – мис Рока) – Бадахос 

Сніданок. Вільний час у Лісабоні. Для бажаючих екскурсія «На краю землі»: Сінтра та мис Рока (45 

євро). 

Переїзд у Бадахос. Ніч у Бадахосі. 

День 11-12 Бадахос – Мадрид – Київ 

Переїзд у Мадрид. Пішохідна екскурсія містом. Для бажаючих шоу «фламенко» в колоритній 

таверні (35 євро – шоу та напій).Виїзд в аеропорт з Мадрида о 22:30. Нічний виліт із Мадрида до Києва 

о 02:55, рейс PS 946. Прибуття до Києва вранці о 08:00 (за розкладом). 


