
Макарська Рив'єра. Авіатур із відпочинком на морі в Хорватії 
 
8 днів – від 299 євро / Щосуботи до 26.09.20 
Київ – Спліт – Макарська (парк Крка – Спліт – Трогір – Дубровник – о-ви Хвар і Брач – Плитвицькі озера 
– масив Біоково) – Спліт – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ–Спліт–Київ; 

Трансфер; аеропорт-готель-аеропорт 
Розміщення в обраному готелі; Харчування згідно обраного 
варіанту 
Медичне страхування; для туристів старше 60 років – допл. 10Є 

У вартість не входить 
Віза за потреби; для власників не біометричних паспортів віза 

35 євро (для пенсіонерів та дітей - безкоштовно) 
Факультативні екскурсії, вхідні квитки; 
Туристичний збір;  10 євро/8днів, оплата в турі 
Продовження відпочинку; кожні 8 днів, під рейс 

 
Розміщення в турі: 
- апартаменти (без харчування) 
- готелі 2-5* на вибір (харчування за програмою готелю) 
Детальніше дивіться в нашому онлайн-підборі турів http://samo.feeria.ua/search_tour 
 

Польотні дані:  
PS7159/7160 KBP 0720 – SPU 0845 / SPU 0945 – KBP 1310 

26.09-03.10: PS7159/7160 KBP 0720 – SPU 0845 / SPU 1930 – KBP 2255 

 
Додаткові рейси на дати виїзду: 
22.08 PS7157 KBP1505 – SPU1630/1730 – KBP2055 
29.08 PS7158 KBP1505 – SPU1630/1730 – KBP2055 
05.09 KBP1130 – SPU1255/1350 – KBP1715 
12.09 KBP1125 – SPU1250/1350 – KBP1715  
19.09 КBP1200 – SPU1330/1430 – KBP1800 
 
День 1 Київ – Спліт – Макарська Рив'єра 
Виліт із Києва, аеропорт Бориспіль. Приліт у Спліт.  
Зустріч із гідом. Посадка в комфортабельний автобус. Переїзд на курорт Макарська. 
Поселення в обраному готелі. Макарська Рив'єра – один із найпопулярніших курортів у Хорватії із 
м'яким середземноморським кліматом, відмінними облаштованими пляжами, розвиненою туристичною 
інфраструктурою і можливістю поєднувати пляжний відпочинок із цікавими екскурсіями.  
 
День 2-7 Макарська 
Відпочинок на узбережжі Адріатичного моря.  
Можливі варіанти факультативних екскурсій (ціни вказані орієнтовно):  
Екскурсія Спліт – Трогір (50 євро). 
Морська прогулянка на острови Брач і Хвар (40 євро). 
Екскурсія в Дубровник (50 євро). 

Відвідування Національного парку Крка (з місцевим гідом, екскурсія хорватською або англ.мовою, 
орієнтовно 35 євро + вхідний квиток). 

Екскурсія в Національний парк "Масив Біоково" (50 євро). 

Екскурсія в національний парк Плитвицькі озера (з місцевим гідом, екскурсія хорватською або 
англ.мовою, орієнтовно 70 євро + вхідний квиток). 

 
День 8 Макарська Рив'єра – Спліт – Київ 
Виселення з готелю. Трансфер із готелю в аеропорт Спліт. Виліт до Києва. 
 
Додаткова інформація 
 
Документи, які турист має підготувати та роздрукувати самостійно:  
1) підтвердження негативного ПЛР-тесту в 2-х екземплярах (роздруковується самостійно; крім випадку, 
коли вказана адреса Феєрії для отримання результату та відправлено сповіщення менеджеру з ПІБ, 
датою здачі тесту та номером квитанції); 
2) підтвердження Travel announcement (заповнюється та друкується самостійно за 1-2 дні до дати туру 
після отримання інфолиста з назвою та адресою готелю); 
3) посадковий талон (реєстрація на рейс самостійно за 24 години по прізвищу туриста у розділі 
"Чартерні рейси" https://ocki.flyuia.com/checkin/#/login/charter, посадковий талон друкується самостійно 
або зберігається в електронному вигляді; також реєстрація можлива в аеропорту в день вильоту 
безкоштовно) 
 
Екскурсії: 
- для туристів, що відпочивають в Макарській - у супроводі гіда Феєрії 
- для туристів, що відпочивають в Трогір / Брела / Тучепи / Башка Вода / Бол - у супроводі місцевих гідів 
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