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Тур №4 на 2 матчі в Бухаресті 18.06 і 22.06 

+ 3 ночі відпочинок на морі Болгарії  

 
Маршрут туру:  

Львів – Чернівці – Бухарест – узбережжя Болгарії (3 ночі) – Бухарест - Бран – Чернівці – Львів 

Дати туру 

17.06.2020 – 23.06.2020 
 

«Родзинки» туру: 
Щиро радіємо і вітаємо збірну України з футболу з виходом до Євро-2020! 
Ми віримо, що фортуна буде до нас прихильною, а наші футболісти покажуть, «що 

ми браття козацького роду!» Збірна України, яка у сьомому турі кваліфікації перемогла 
чемпіона континенту - команду Португалії, гідна нових блискучих перемог! 

Запрошуємо підтримати наших футболістів в Бухаресті! Підтримка тринадцятого 
гравця на стадіоні, без сумніву, додасть сил і наснаги нашим футболістам, а в потрібні 
хвилини матчу дасть можливість продемонструвати справжній характер та волю до 
перемоги! 

Програма туру: 

День 
1 

Львів. 06:00 збір групи на залізничному вокзалі. 
06:15 – виїзд зі Львова. 08:00 – Івано-Франківськ. 11:00 – Чернівці. 
Нас зустрічає Румунія, яка пишається середньовічними замками і гірськолижними 
курортами. Це одна з тих країн, яка практично не змінила межі власних лісів і дуже 
дбайливо ставиться до флори і фауни. 
Поселення в готель на території Румунії. Ночівля в готелі. 

День 
2 

Сніданок.  
09:00 – Оглядова екскурсія «Бухарест – місто радості», саме так перекладається 
назва міста з румунської мови. Цікаве і незвичайне місто. Його пейзаж є дивне 
поєднання стилів: неокласичних будівель, французьких палаців, середньовічних 
церков, споруд часів Чаушеску і сучасних офісів. Тут своя Тріумфальна арка і 
найбільший будинок Парламенту в світі. У вільний час пропонуємо екскурсії: 

 «Історичне серце Бухаресту» (20€) - прогулянка по древніх кварталах міста  

 «Що смакують в  Бухаресті» (30€) – дегустація і обід в румунському ресторані  
Вільний час і підготовка до матчу Україна – ?. 
Відвідання Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.  
Переїзд в готель. Ночівля в готелі. 

День 
3 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Переїзд в Болгарію. Поселення в готель. 
Відпочинок на морі в Болгарії. 
У вільний час пропонуємо морську прогулянку на кораблику по Босфору (25€), під 
час якої буде можливість побачити найкращі пейзажі Чорноморського узбережжя, 
під приємну музику і з бокалом вина гарно провести час. 
Ночівля в готелі. 
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День 
4 

Сніданок.  
Відпочинок на морі в Болгарії. 
У вільний час пропонуємо екскурсію в «морську столицю Болгарії – Варну» (40€). Ще 
в VII столітті до н. е. на території нинішнього міста розташовувалася фортеця під 
назвою Одессос, в якій жили вихідці з Греції. Варна стоїть на березі не тільки моря, 
але і довгого лиману - Варненського озера. Звідси назва «місто на воді». А в даний 
час озеро з'єднане двома каналами з морем. Вільний час для шопінгу. 
Повернення на курорт. Ночівля в готелі. 

День 
5 

Сніданок.  
Відпочинок на морі в Болгарії. 
У вільний час пропонуємо екскурсію в древній Несебр (35€) – одне з найдавніших 
міст Європи. Його історія датується як мінімум трьома тисячоліттями: щорічно 
археологи відкривають все нові сліди древніх культур і цивілізацій, які жили на 
півострові. Несебр включений в список світової культурної спадщини: в 1956 році він 
був оголошений містом-музеєм, а з 1983 року Несебр знаходиться під егідою 
ЮНЕСКО. Повернення на курорт. Ночівля в готелі. 

День 
6 

Сніданок.  
Вільний час на морі. 
Виселення з готелю. Прибуття в Бухарест. 
Вільний час і підготовка до матчу Україна – Австрія. 
Відвідання Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.  
Переїзд в готель. Ночівля в готелі. 

День 
7 

Сніданок. Виселення з готелю. 
Переїзд в найбільш відвідуваний румунський замок - замок графа Дракули (25€), 
правителя Валахії Влада Цепеша (Дракули). І навіть якщо Ви не цікавитеся містикою і 
вампірської тематикою, цей замок варто відвідати хоча б тому, щоб оцінити його 
архітектуру і мальовничий парк, а також дізнатися багато цікавих фактів про історію 
країни. 
Переїзд по території Румунії. Проходження кордону. Прибуття в Чернівці о 21:00. 
Прибуття у Львів орієнтовно о 01:30 (20.06.2020).  До нових зустрічей! 

 

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 
- трансфер від готелю до місця змагань 
- проживання в готелі 3* зі сніданками  
- супровід керівника групи 
- страхування 
- 1 оглядова екскурсія в Бухаресті 

Додатково оплачуються: 
- квитки на змагання  
- додаткові екскурсії (за бажанням) 
- одномісне розміщення (за бажанням) 
- особисті витрати, обіди і вечері 
- проїзд в громадському транспорті 
 


