
Іспанська балада 
 
8 днів – 537 євро. Вильоти щосуботи! 
Київ – Мадрид/Барселона – Сарагоса – Мадрид – Толедо – Кордова – Севілья (Херес) – Гранада – Валенсія 
– Барселона/Мадрид – Київ 
 
У вартість входить 

7 ночей у готелях; 
7 сніданків, 5 вечерь або обідів; (для пакету Лайт – тільки 
сніданки) 

Проїзд у комфортабельному автобусі; 
Трансфери під рейси; з 8:00 до 20:00; 
Вхідні квитки; (для пакета Стандарт) 

У вартість не входить 

Для власників не біометричних паспортів - віза; 70 
євро/дорослий, 35 євро/діти до 18 років і пенсіонери; 
Страховка; (5 євро, для пенсіонерів –10 євро) 

Авіапереліт; Інформацію щодо перельоту можна отримати в 
нашому авіавідділі за тел.: 044 501 0182 (153, 156) або по 
мейлу: 

Доплата за сингл; 3* - 240 €, 4* - 275 € 
Додаткові екскурсії. 

 
День 1 Київ – Барселона/Мадрид 
Тур з Барселони: Прибуття в Барселону. Трансфер до готелю і поселення в готелі в околицях Барселони 
або на узбережжі. Вільний час. Ночівля. 
Тур з Мадрида: Прибуття в Мадрид. Трансфер до готелю. О 18:00 -пішохідна екскурсія по старому Мадриду.  
 
День 2 Мадрид/Барселона – Сарагоса – Мадрид 
Тур з Барселони: Сніданок. Екскурсія по Барселоні з оглядом головних визначних пам'яток. 
О 13 годині – трансфер до Мадрида із зупинкою та короткою екскурсією по центру Сарагоси. Пізній нічліг. 
Тур з Мадрида: Сніданок. Вільний час для відвідування музеїв міста, кориди або додаткова екскурсія до 
палацу Ескоріал за доплату. Ночівля. 
 
День 3 Мадрид 
Сніданок. Оглядова екскурсія по столиці Іспанії. Обід. 
Вільний час для відвідування музею Прадо або Сеговії (за додаткову плату). Ночівля. 
 
День 4 Мадрид – Толедо – Кордова – Севілья 
Сніданок. Екскурсія в Толедо. Переїзд в Андалусію через простори Кастилії Ла Манчі. 
Відвідування Кордови, колишньої столиці арабського халіфату. Вечеря і ночівля в Кордові або Севільї. 
 
День 5 Севілья (Херес) 
Сніданок. Екскурсія в Севільї, столиці Андалусії. Вільний час. 
Охочі можуть вирушити на екскурсію в Херес (за доплату), на виставу фламенко (від 35€) або здійснити 
прогулянку по річці Гвадалквівір. Вечеря і ночівля. 
 
День 6 Севілья – Гранада 
Сніданок. Переїзд у Гранаду, екскурсія з відвідуванням Альгамбри* і садів Хенераліфе*, комплексу 
найдавніших арабських палаців Європи. Транзит по Іспанії, вечеря і нічліг у районі Мурсії. 
 
День 7 Гранада – Валенсія – Барселона/Мадрид 
Сніданок. Екскурсія до Валенсії. Пішохідна екскурсія по історичному центру. 
Вечеря і ночівля в околицях Барселони або на узбережжі. 
Для тих, хто відлітає з Мадрида: Переїзд на поїзді або автобусі Валенсія – Мадрид.  
Вечеря і ночівля в Мадриді. 
 
День 8 Барселона/Мадрид – Київ 
Сніданок. Груповий трансфер до аеропорту. Виліт до Києва. 
 
Додаткова інформація 
У програмі туру можливі зміни! Детальна програма туру на заїзд видається за 3 дні до вильоту! 
Програми передбачають вхідні квитки та внутрішній огляд музеїв і соборів міста з гідом на деяких об'єктах, 
які позначені зірочкою*. 
 
Вартість заїздів, починаючи з 30.03.19 

Пакет Standart (НВ / ВВ) 

Вартість туру на особу в двомісному номері (підселення неможливк): 

При турі з Барселони: 
готелі 3* 632 € НВ / 588 € ВВ 
готелі 4* 695 € / 645 € ВВ 



При турі з Мадрида: 
готелі 3* 657 € / 615 € ВВ 
готелі 4* 733 € / 688 € ВВ 

включає: 7 ночей у готелях, обраний тип харчування - ВВ (7 сніданків) або НВ (7 сніданків + 5 вечерь або 
обідів за програмою), 2 групових трансфери*, екскурсії з кваліфікованим гідом, вхідні квитки в музеї, 
позначені*. 
Пакет Light (ВВ) 

Вартість туру на особу в двомісному номері (підселення неможливе): 

При турі з Барселони: 

готелі 3* 537 € 
готелі 4* 599 €. 

При турі з Мадрида: 

готелі 3* 657 € г 
отелі  4* 733 €. 

Включає: 7 ночей у готелях, 7 сніданків, проїзд в комфортабельному автобусі, без екскурсій в Толедо, 
Гранаду, Альгамбру і без вхідних квитків. 
Доплата за 
одномісний номер 
(пакет Standart і 
Light): 

  Готель 3* - 240 € 

  Готель 4* - 275 € 

УВАГА 

Увага, в складні дати Святої Неділі та Севільської ярмарки можливе розміщення в 
готелі або пансіоні 2 * замість 3 *. У разі неможливості відвідування Альгамбри 
або Хенераліфе, проводиться заміна на відвідування палацово-паркового 
комплексу Альксар в Севільї (Спадщина ЮНЕСКО) В програмі можливі зміни у 
порядку проведення екскурсій та часу їх початку, заміна вечері на обід. 
 
Фірма залишає за собою право змінювати деякі заявлені в програмі екскурсії або 
окремі об'єкти, монументи та музеї на інші рівнозначні їм. У разі складних дат в 
Мадриді фірма залишає за собою право селити туристів в інших великих історичних 
містах в радіусі приблизно 60 км з повним дотриманням екскурсійної програми 
(Ескоріал, Толедо, Алкала) 

ТРАНСФЕРИ 

- передбачені в групі, як з гідом, так і без нього, залежно від рейсу. Клієнти різних 
рейсів будуть об'єднуватися на трансфер, як по прильоту, так і по відльоту. Можливе 
очікування в аеропорту. 
Доплата за трансфер без очікування: 15 € на людину в один бік в Барселоні і Мадриді. 
Доплата за індивідуальний трансфер 30 € на людину в один бік в Барселоні та 
Мадриді (мінімум 2 людини). 
 
Групові трансфери в Барселоні та Мадриді забезпечуються для літаків з прильотом з 8 
ранку до 19 години вечора і вильотом з 9 години ранку до 12 години ночі. Доплата за 
трансфер в інші часові рамки (крім нічних) + 15 € на особу в одну сторону (мінімум 2 
особі). 
 
Нічний трансфер з 24 годин до 6 ранку + 30 € на особу в одну сторону (мінімум 2 особі) 
 
Трансфери з / на Коста Брава забезпечуються для літаків, які вилітають з Барселони в 
суботу о 10 ранку і пізніше і прилітають не пізніше 20:00. При виїзді з готелю або заїзді 
в готель на Коста Браву в інший час або інший день доплата за трансфер 40 євро на 
особу, крім нічного виїзду (від 24:00 до 6 ранку турист оплачує індивідуальний 
трансфер повністю-200 євро за авто). Трансфер може здійснюватися на рейсовому 
автобусі або шатлі, який туристу потрібно буде знайти самостійно, відповідно до 
заздалегідь висланої інструкції або ж відповідно до інструкцій нашого координатора, з 
яким необхідно зв'язатися телефоном після прильоту. 

Місця в автобусі 
Видаються на місці гідом, в залежності від часу подачі документів для замовлення 
туру тур і віку осіб. Доплата за перші 3 ряди в автобусі + 30 € на особу. 4-5 ряд в 
автобусі + 20 € на особу. Доплата за 6 й 7 ряд в автобусі +15 € на особу. 

 


