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Літня мандрівка: від Альп до Провансу 
 

Маршрут туру:  
Львів  – Ужгород – Любляна – Блед – Ніцца – Монте Карло –  Канни – 

 Вердонський каньйон – Порторож – Марібор – Львів 
Дати туру 

21.08, 11.09, 25.09 
 

«Родзинки» туру: 
Ми використовуємо шанс – і запрошуємо вас  у Прованс! 
Оксамитовий сезон на Лазуровому узбережжі Франції, як освіжаючий вітерець у теплий 
літній вечір, огортає ніжністю і дарує щасливі відчуття. Ми будемо смакувати морепродукти в 
Ніцці, ловити сонячні промені в Словенських Альпах, загадувати бажання на озері Блед. Ми 
поринемо у розкіш Монако і затишок Антіб, пройдемось сходами Каннського кінофестивалю, 
відчуємо велич і силу природи у Вердонському каньйоні!  

Програма туру: 

День 
1 

Львів. 13:00 зустріч групи на залізничному вокзалі.  
13:30 – виїзд зі Львова. Нас чекає красивий переїзд через Карпати. За вікном автобуса 
будуть змінюватись пейзажі, а сонце то  ховатись в горах, то виринати й освітлювати 
собою їх красу. Зупинка для вечері і фотопаузи в оточенні шпилястих гір.  
Проходження кордону. Переїзд територією Угорщини. 

День 
2 

Переїзд територією Словенії. 
10:00 – Прибуття в «Любляну – столицю Словенії». Не зважаючи на солідний статус, 
Любляна мила і по-домашньому затишна. Оглядова екскурсія. Поселення в готель. 
Рекомендуємо екскурсію: «Альпійська перлина – озеро Блед» (35€). Його ще 
називають «очима» Словенії: синьо-зелені, глибокі і чисті. Фантазерка-природа 
розпорядилася так, що посередині озера утворився мініатюрний острівець з церквою 
Святої Марії і «дзвіницею бажань». Ночівля в готелі. 

День 
3 

Сніданок. Виселення з готелю.  
У нас буде можливість фотопаузи біля Пред’ямського замку, захованого в скелях, як 
найцінніший скарб. Він, наче гніздо ластівки, кріпиться до 123 метрової скелі і понад 
700 років – дивує і зачаровує. Переїзд територією Італії.  
Прибуття до Ніцци – королеви Лазурового узбережжя. Поселення і ночівля в готелі. 

День 
4 

Сніданок. 09:00 - Оглядова екскурсія «Ніцца – вишуканий коктейль вражень» Головне 
місто Французької Рив’єри розташоване у бухті Ангелів, оточене Приморськими 
Альпами, обласкане сонцем і неймовірного кольору морем. Вільний час на морі. 
13:00 – Рекомендуємо екскурсію до князівства Монако (25€), де проводять свій час 
королівські особи і зірки шоу-бізнесу. Їх вабить і п'янить чарівна атмосфера грошей і 
розкоші, до якої на деякий час приєднаємось і ми. 
17:00 – Рекомендуємо екскурсію «Розкіш по-французьки» (40€): почнемо з 
атмосферного Сен-Поль-де-Вансу, продовжимо в Антібах, де пришвартовані 
найкрасивіші яхти світу, а завершимо вечір в Каннах на знаменитій набережній 
Круазетт. Повернення в Ніццу. Ночівля в готелі. 

День 
5 

Сніданок. Виселення з готелю. Вільний час на Середземному морі. 
Рекомендуємо екскурсію до одного з чудес світу – Вердонського каньйону (50€) 
Гігантський розлом у вапняних породах з запаморочливими обривами понад 700 
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метрів висоти вражає неймовірною красою пейзажів і досконалістю гармонії природи!  
Повернення в Ніццу. 20:00 – виїзд з Ніцци і нічний переїзд до Словенії.  

День 
6 

Прибуття на Адріатичне узбережжя Словенії.  
Відпочинок на найбільшому курорті Словенії – Порторож – міста з ароматом троянд. 
Воно розташоване в обіймах Піранської затоки, багате на спа-комплекси, морські та 
мінеральні басейни. Тому за будь-якої погоди в нас буде нагода гарно відпочити на 
березі моря або в спа-центрі. А ще – прогулятись фешенебельнею набережною, 
насолодитись стравами Середземноморської кухні і насолодитись безтурботністю літа. 
Переїзд в Марібор і поселення в готель. Ночівля в готелі. 

День 
7 

Сніданок (ланч-бокс). Раннє виселення з готелю. 
Переїзд територією Угорщини. 
Прибуття у Львів після 23:50. До нових зустрічей! 

 

Вартість туру: 330€ 

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 
- проживання в готелі 3* зі сніданком  
- супровід керівника групи 
- страхування 
- оглядова екскурсія в Любляні і Ніцці 

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


