
ВЕНЕЦИЯ - МОНАКО - БАРСЕЛОНА – МАДРИД – ЛИСАБОН - КАБО ДЕ РОКА - КАН - НИЦА - "Гардаленд" - ВЕРОНА 

1 ден – Отпътуване от България /съответния град/. Пристигане в Загреб. Нощувка.

  

2 ден – Закуска. Пристигане във Венеция – площад “Сан Марко” – сърцето на града,
катедралата “Сан Марко”, Двореца на Дожите, площад „Пиацета”, Часовниковата кула,
“Моста на въздишките” и моста “Риалто”. Свободно време. Пристигане във Верона. 
Нощувка.

  

3 ден - Закуска. Пристигане в Монако. Туристическа програма – Двореца на фамилия
Грималди, Катедралата, Кметството. Пешеходна разходка из Монте Карло –
Американското и Европейското казино. Свободно време. Нощувка на
Лазурния бряг.

  

4 ден – Пристигане в Барселона. Пешеходна разходка в Готическия квартал и по
улицата на артистите „Рамбла”, площад „Каталуния”, фотопауза при паметника на
Колумб. Свободно време. По желание – посещение на Аквариума. Нощувка.

  

5 ден – Закуска. Панорамна обиколка на Барселона – катедралата “Саграда Фамилия”,
парка “Гюел” на модерниста Антонио Гауди – шедьовър на каталунската готика, хълма
“Монжуик”, площад „Испания”, Парламента на Каталуния. Посещение на стадион “Ноу
Камп” и музея на футболен клуб “Барселона”. Свободно време. Пристигане в Мадрид. 
Нощувка. 

  

6 ден – Закуска. Панорамна обиколка “Булевардите на Мадрид” - площад “Майор” със
статуята на Филип III, площад “Испания” с паметника на Дон Кихот и Санчо Панса,
Кралския дворец, Пуерта дел Сол,  катедралата “Алмудена”, стадион “Сантяго
Бернабеу”. Свободно време. Пристигане в Лисабон. 
Нощувка.

  

7 ден – Панорамна обиколка на Лисабон – площад „Росио”, стария и живописен квартал
„Алфама”, кулата „Белем”, мостовете „25 април” и „Васко да Гама” – първенци по
височина и дължина в Европа, Триумфалната арка, църквата на манастира
„Жеронимос”. Продължаваме за най- западната точка на Европа – Кабо де Рока; или
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посещение на града на португалските крале Синтра. Разглеждане на Националния
Дворец „Синтра”. На връщане към Лисабон, разходка из красивите морски курорти
Кашкайш и Ешорил. Нощувка.

  

8 ден – Пристигане в Барселона. Свободно време. Нощувка.

  

9 ден – Закуска. Пристигане в Ница - най-големия град на Френската ривиера.
Пешеходна разходка - "Промнад де-з Англе", площад "Масена", пазара на цветята; или
туристическа програма в Кан - крайбрежния булевард "Кроазет", Пристанището,
Фестивалния комплекс и "Алеята на славата". Свободно време.  Нощув
ка  на
Лигурската ривиера.

  

10 ден – Закуска. Едно невероятно изживяване в увеселителния парк "Гардаленд" -
италианския "Дисниленд"; или туристическа програма във Верона - Арена ди Верона,
площад "Бра", площад "Деле Ербе", къщата на Жулиета. Пристигане в Загреб. 
Нощувка.

  

11 ден – Закуска. Отпътуване за България. Пристигане в съответния град.
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