
Макарська Рив'єра - відпочинок на морі! (автобусний) 
 
12 днів, від 499 €EUR 
Виїзди щочетверга 
 
Львів – Мукачево – Будапешт – Національний парк Крка – Макарська (Дубровник; о.Брач – о.Хвар; 
масив Біоково + Skywalk) – Спліт – Трогір – Плитвицькі озера – Мішкольц-Тапольца – Мукачево – Львів 
 
У вартість входить 
Комфортабельний автобус за маршрутом; 
Розміщення в готелях по маршруту; 
Харчування; готелі по маршруту - сніданок; готель 
Rivijera - сніданок+вечеря 
Екскурсії за програмою; 
Супровід феєричного гіда. 
 

У вартість не входить 
Проїзд до/з Мукачево та Львова; 
Доплата за одномісне розміщення; 220 євро 
Медична страховка; 13 євро, туристи від 60 років - 25 євро 
Факультативні екскурсії, вхідні квитки; 
Сіті-такс, система "Радіогід". Радіогід - 2 євро/доба з людини; Податок на 
проживання залежить від міста, оплачується готівкою в турі 
 

Детальніше інформацію про всі ціни / готелі / дати / наявність номерів / варіанти розміщення дивіться 
в нашому онлайн-підборі турів 
 
День 1 Львів - Мукачево 
Збір групи на залізничному вокзалі у Львові. Посадка в автобус. Виїзд зі Львова о 22:30. 
 
День 2 Мукачево - Будапешт 
Приєднання до групи на залізничному вокзалі у місті Мукачево. Посадка в автобус. Виїзд з Мукачево о 
03:30. Проходження українсько-угорського кордону. Переїзд у Будапешт. Вільний час у Будапешті. 
Прогуляйтеся центром міста: Площа Героїв, замок Вайдахуняд, проспект Андраші, Рибальський 
бастіон, Королівський палац, Базиліка Святого Іштвана, собор Матьяша, Парк Варошлігед. У Музеї 
мистецтв на площі Героїв (до 18.00, для українців безкоштовно) пропонується постійна експозиція. 
Охочих запрошуємо на додаткову екскурсію у Лазні Сечені (квиток опл. окремо, близько 20 євро). 
Переїзд у Хорватію. Розміщення у готелі на території Хорватії. Поселення. Відпочинок. 
 
День 3 Національний парк Крка - Макарська 
Сніданок, виселення з готелю. За наявності часу та достатньої кількості бажаючих можливе 
відвідування національного парку Крка (вх.квиток в парк близько 40 євро. Мінімальна кількість туристів 
для відвідання парку - 20 осіб).. Один із найпопулярніших парків Хорватії з неймовірним багатством 
флори і фауни, озерами і водоспадами, а також старовинними історичними об’єктами.  
Виїзд до м. Макарська. Поселення у вибраному готелі. Базовий готель "Rivijera" НВ. Вечеря, відпочинок. 
 
День 4 Макарська 
Сніданок, вечеря. Вільний день для відпочинку на Адріатичному узбережжі. 
 
День 5 Макарська (о.Хвар - о.Брач) 
Сніданок, вечеря. Відпочинок на Адріатичному узбережжі. 
Факультативна морська прогулянка на острови Хвар і Брач (40 євро). Знамениті острови Хвар і Брач 
знаходяться прямо перед м. Макарська. Морська прогулянка триває цілий день. На кораблі організовані 
всі умови для зручного, веселого і незабутнього відпочинку. Програмою передбачено: перехід до о. 
Хвар і прогулянка старим містом (без купання); перехід на о. Брач, під час якого відбувається обід на 
кораблі (риба-гриль, гарнір,  вино та безалкогольні напої; обід входить у вартість). На острові Брач - 
купання на знаменитому пляжі «Златни рат». Повернення до м. Макарська (з танцями та розвагами). 
 
День 6-7 Макарська (масив Біоково + Skywalk) 
Сніданок, вечеря. Вільний день для відпочинку на морі. 
Факультативна екскурсія в національний парк "Масив Біоково + Sky walk" (50 євро) - три зупинки, 
дегустація місцевих смаколиків, дегустація вин, макс. підйом на висоту 1762 м - незабутня поїздка за 
хмари і справжній похід в справжні гори, фантастичний кліматичний перехід і просто захоплюючі дух 
види, скляний оглядовий майданчик Skywalk на висоті 1228 метрів, захід сонця. 
 
День 8 Макарська (Дубровник) 
Сніданок, вечеря. Відпочинок на Адріатичному узбережжі. 
Факультативна екскурсія до м. Дубровник (50 євро). Наймальовничіша екскурсійна подорож 
до Південної Далмації, серцем якої є місто Дубровник - «Перлина Адріатики», один із найпрекрасніших 
пам’ятників Європи епохи Відродження і знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Дорогою до Дубровника -
 Бачинські озера, долина річки Неретва. Бажаючі можуть покупатися на дубровницьких пляжах.  
 
День 9 Макарська 
Сніданок, вечеря. Вільний день для відпочинку на морі. 
 

https://samo.feeria.ua/search_tour?TOWNFROMINC=6&CHECKIN_BEG=20220706&NIGHTS_FROM=7&CHECKIN_END=20220709&NIGHTS_TILL=14&ADULT=2&CHILD=0
https://feerie.com.ua/ua/node/597


День 10 Макарська - Спліт - Трогір - Плитвице 
Сніданок. Виселення з готелю. 
Комфортна і не обтяжна поїздка мальовничим узбережжям, наповнена чудовими враженнями від 
знайомства з унікальними архітектурними ансамблями, історією і красотами Середньої Далмації. 
Оглядова екскурсія по Спліту і Трогіру: палац римського імператора Діоклетіана, собор Святого Домна, 
римська площа Перістіль, капела Святого Мартіна, храм Юпитера тощо. Трогір - місто-музей, занесене 
до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.  
Переїзд у готель в районі Національного парку «Плитвицькі озера». Поселення, відпочинок. 
 
День 11 Національний парк "Плитвицькі озера" 
Сніданок. Відвідування Національного парку «Плитвицькі озера» (вхідний квиток близько 45 євро). 
Національний парк «Плитвицькі озера» є  туристичним об’єктом №1 на території Хорватії, під охороною 
ЮНЕСКО. Цю унікальну за красою екологічну систему із 16 карстових каскадно розташованих озер, 
десятків малих і великих водоспадів і печер називають «шматочком раю на землі». Вода в озерах 
неймовірної прозорості й грає казковими відтінками кольорів, а мешканці озер  - різноманітні види риб, 
птахи - з цікавістю супроводжують відвідувачів парку. Для відвідування парку потрібно обов’язково мати 
зручне для прогулянок на природі взуття. 
Виїзд до Угорщини. Поселення в готель на території Угорщини. Відпочинок. 
 
День 12 Мішкольц-Тапольца - Мукачево - Львів 
Сніданок. Виселення з готелю. 
За наявності часу - відвідання міста Мішкольц та печерного термального комплексу Мішкольц-
Тапольца (вхідні квитки до купалень оплачуються окремо на місці, близько 25 євро).  
Виїзд до України. Перетин угорсько-українського кордону. Прибуття на вокзал в м.Мукачево. Переїзд до 
Львова. 


