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Лавандові мрії
Прованс + Лазуровий берег Франції
Маршрут туру:
Львів – Мішкольц-Тапольце – Венеція – Ніцца – Канни – Вердонський каньйон - Екс-ан-Прованс –
Авіньйон - Марсель – Сен-Тропе – Монте-Карло – Мілан – Комо - Львів
Дата туру
Наявність місць
Ціна для 1 особи
Замовити тур
06.07.2019 – 13.07.2019
45 вільних місць
390€
«Родзинки» туру:
Côte d’Azur, Лазуровий берег… ці слова зачаровують і малюють в уяві картини шику, модних вечірок
і розкоші. На противагу Прованс асоціюється з ніжністю, істинно французьким смаком і безкрайніми
полями лаванди, і найкращий час для відвідання Провансу – це звичайно ж, час, коли цвіте
лаванда! Ми побачимо лавандові поля в період цвітіння і проведемо 3 фотосесії на вражаючих
локаціях! Тур супроводжує досвідчений керівник групи, професійний фотограф і найкращі
екскурсоводи регіону! В нас буде можливість відпочити на Середземному морі, насолодитись
романтикою Венеції, пошопитись в Мілані і відвідати унікальне чудо світу – Вердонський каньйон!
Програма туру:
06.07 субота
Львів. 06:00 збір групи на залізничному вокзалі.
06:30 – виїзд зі Львова. Проходження кордону. Переїзд територією Угорщини.
День
17:00 – Час поплавати в термальних купальнях Мішкольц-Тапольце (8€), які розташовані у
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справжній карстовій печері. Водний масаж, джакузі і кілька басейнів з різною температурою
води допоможуть відпочити і покращити своє здоров'я.
Нічний переїзд в Італію.
07.07 неділя
Переїзд територією Італії. Прибуття в морський порт Пунта Саббіоні, трансфер у Венецію
(квиток на катер-25€). 09:00 – Оглядова екскурсія «Венеція – місто краси і романтики». Як
вдається місту триматись на воді, яка глибина венеціанських каналів, як взагалі можна було
День
побудувати ці величні палаци? – відповіді на ці питання знає наш екскурсовод. Тим не менше,
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Венеція приховує в собі ще багато таємниць, розгадувати які будуть уже наступні покоління…
Вільний час у Венеції, протягом якого можна відвідати Палац дожів, дзвіницю собору СанМарко, здійснити прогулянку на гондолі (25€) чи водний круїз по Гранд-каналу (35€).
17:30 – Виїзд з Венеції. Переїзд і поселення в готель на території Італії.
08.07 понеділок
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд на Лазуровий берег.
12:00 - Оглядова екскурсія «La bella Nice!» Головне місто Французької Рив’єри розташоване у
бухті Ангелів, оточене Приморськими Альпами, обласкане сонцем і неймовірного кольору
День
морем. Вільний час на морі.
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16:00 - Переїзд в Канни. Поселення в готель. Рекомендуємо екскурсію «Розкіш пофранцузьки» (40€), яка включатиме відвідання милого Сен-Поль-де-Вансу, який відвідують
художники в пошуках натхнення, а також міста Антіб, де пришвартовані найкрасивіші яхти
світу. Наш вечір ми закінчимо в Каннах на знаменитій набережній Круазетт. Ночівля в готелі.
09.07 вівторок
Сніданок. Виселення з готелю. Сьогодні нас чекає одне з чудес світу – Вердонський каньйон!
День
Гігантський розлом у вапняних породах з запаморочливими обривами понад 700 метрів
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висоти вражає неймовірною красою пейзажів і досконалістю гармонії природи!
Фотосесія на одній з локацій Вердонського каньйону.

Переїзд до Екс-ан-Провансу, під час якого Ви не зможете відірвати погляд від лілових
пейзажів Провансу, адже ми будемо бачити лавандові поля в період їх цвітіння! Безкрайнє
море усіх відтінків фіолетового і п'янкий аромат квітів зачаровує кожного, хто приїжджає в
Прованс на фестиваль лаванди.
Фотосесія на Лавандових полях Провансу.
Прибуття в Екс-ан-Прованс. Поселення і ночівля в готелі.
10.07 середа
Сніданок. Вільний час в Екс-ан-Провансі. 08:30 - Рекомендуємо екскурсію «Авіньйон і
давньоримський акведук Пон-дю-Гар» (30€ + вхідний квиток). Стародавній Авіньйон знайшов
своє місце під сонцем на карті Франції, щоб сяяти у всій своїй красі. Папський палац в
Авіньйоні – яскравий приклад унікальності міста. Ще одна родзинка регіону - акведук Пон-дюДень
Гар, зведений більше двох тисяч років, і сьогодні вражає уяву пропорційністю і розмірами.
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15:00 - Рекомендуємо екскурсію «Марсель – місто з дивовижною історією» (25€). Його
позбавляли привілеїв як французькі королі, так і іноземні армії. Місто страждало від чуми,
релігійного фанатизму, республіканського терору. Тут були і своя Комуна, і свій штурм Бастилії.
Але Марсель щоразу відроджувався, і зараз – це одне з найпотужніших міст Франції!
Повернення в Екс-ан-Прованс. Ночівля в готелі.
11.07 четвер
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд на південь, до сонячного королівства пляжів!
Вільний час на морі.
Рекомендуємо екскурсію на кораблику до «Сонячного Сен-Тропе» (30€). Після виходу фільмів
День за участю Бріджит Бардо, дивака-жандарма Луї де Фюнеса і «невезучого» П'єра Рішара у міста
6 склалась репутація модного, зіркового курорту! Тут можна танцювати на столах, обливатися
шампанським і бити посуд! Це місце дозволяє відчувати себе розкутим і вічно молодим!
16:00 – Переїзд до князівства Монако, де проводять свій час королівські особи і зірки шоубізнесу. Їх вабить і п'янить чарівна атмосфера грошей і розкоші, до якої на деякий час
приєднаємось і ми. Переїзд, поселення і ночівля в готелі.
12.07 п’ятниця
Сніданок. Виселення з готелю. 10:30 - прибуття в модний Мілан, місто з прекрасною fashionіндустрією і шпилястою архітектурою. Оглядова екскурсія познайомить нас з символами
Мілану: кафедральним собором Дуомо і знаменитим оперним театром Ла Скала, ми
День дізнаємось інтригуючі історії мешканців середньовічного замку Сфорца.
7 Вільний час для шопінгу в Мілані або для поїздки на озеро Комо (квитки оплачуються
додатково). Немов дорогоцінний камінь виблискує озеро Комо в оправі з пухнастих хмар і
Альпійських гір. Розкішні вілли, доглянуті парки і ласкаві хвилі гірського озера обволікають
відвідувачів курорту райською розкішшю. Фотосесія на озері Комо.
20:00 – Виїзд з Мілану. Нічний переїзд територією Італії.
13.07 п’ятниця
День
Переїзд територією Угорщини та України.
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Прибуття у Львів орієнтовно о 23:00
Важливо:
 Номер місця в автобусі вказується відразу при бронюванні туру
 Проживання в готелі відбувається в 2- або 3- місних номерах. Якщо Ви подорожуєте самі, то
доплата за одномісне розміщення є не обов’язковою. Ми знайдемо Вам компанію. Якщо ж
Ви бажаєте замовити одномісний номер – це також є можливим, за доплату.
У вартість включено:
- проїзд комфортабельним автобусом
- 3 фотосесії від професійного фотографа
- проживання в готелі 3* зі сніданками
- курортний збір
- супровід керівника групи
- страхування
- 3 екскурсії: Венеція, Ніцца і Мілан

Додатково оплачуються:
- обіди і вечері
- білет на катер до Венеції
- додаткові екскурсії (за бажанням)
- одномісне розміщення +150€ (за бажанням)
- особисті витрати

