
Дама з камеліями: історія італійського королівства за 6 днів. Міланські зустрічі нотаріусів. 
Актуальна проблематика нотаріальної діяльності 
30.09-677 євро, 6 днів 

Київ – Мілан – озеро Комо – озеро Лугано – Турин / Аутлет «VICOLUNGO» – озеро Маджоре – острова 
Борромео – Стреза – озеро Гарда – Серміоне – Верона – Мілан – Київ 

У вартість входить: 

авіапереліт Київ-Мілан, Мілан-Київ;  
5 ночей/6 днів в готелях (2х, 3х-местные номери, душ, 
WC);  

готель із сніданками;  
проїзд на комфортабельному автобусі по вказаному 
маршруту;  

8 годин лекційного матеріалу; 
супровід гіда і екскурсії, вказані в маршруті; 
медична страховка. 

У вартість не входить 

вхідні квитки до музеїв;  
додаткові екскурсії;  
аудіо-гід (близько 10 євро);  

проїзд в міському транспорті;  
податок на проживання в курортних містах (оплачується 
готівкою гідові перед поселенням в готель);  
доплата за одномісне розміщення 

 

День 1, Київ-Мілан 

Зустріч з гідом в аеропорту Бориспіль о 8: 40. Переліт з аеропорту Бориспіль (Київ) в аеропорт Мілана 
(Мальпенса).Виліт - 10:40. Прибуття до Мілану о 12:30 за місцевим часом 

Збір групи з гідом в аеропорту  Мальпенса  біля виходу з митної зони контролю. Гід зустрічає з табличкою 
«Феєрія». Посадка в автобус. Переїзд у Мілан. Оглядова екскурсія по Мілану. Переїзд в готель. 

День 2, Мілан-оз.Комо-оз.Лугано 

Сніданок. Вільний день в Мілані. Факультативна екскурсія на озеро Комо (25 євро). Бажаючі можуть 
продовжити екскурсійний маршрут та відвідати озеро Лугано, Швейцарія  (оплачується додатково 25 
євро). Ніч у готелі.  

День 3 Мілан-Турин/ Аутлет «VICOLUNGO»  

Вільний день у Мілані. Факультативна екскурсія «Турин та його плащаниця» (25 євро), або аутлет 
«Vicolungo» на цілий день (10 євро). Повернення у Мілан о 21:00. Ніч у готелі.  

День 4, Мілан -озеро Маджоре - острова Борромео - Стреза – Мілан 

Сніданок в готелі. Вільний день в Мілані. Факультативна екскурсія: "Озеро Маджоре – перлина півночі 
Італії" (25 євро).Огляд островів Ізола Пескаторі, Ізола Мадре (огляд із катера) і Ізола Белла. Прогулянка 
на катері до островів 20 євро. Екскурсія островом рибалок Ізола Пескаторі . З березня по листопад парк 
перетворюється на квітковий рай на землі (вхідний квиток 15 євро).  Вільний вечір в Мілані. Можливе 
відвідування спектаклю в театрі Ла Скала.  Ніч у готелі 

День 5,  Мілан - озеро Гарда - Серміоне - Верона – Мілан 

Сніданок в готелі. Вільний день в Мілані. Факультативна екскурсія: озеро Гарда (20 євро).Пішохідна 
екскурсія по місту Серміоне. Вільний час на озері Гарда в містечку Серміоне (3 години). За 3 години 
можна: пообідати у кафе, Викупатися в термальних джерелах (вх. кв. на 1,5 години - 15 євро, на 2,5 
години - 25 євро)., Відвідати руїни вілли римського поета Катулла (6 євро).У другій половині дня 
можлива факультативна екскурсія: "Відвідування Верони - міста Ромео і Джульєтти" (15 євро). Ніч у 
готелі.  

День 6, Мілан-Київ 

Сніданок в готелі. Трансфер в аеропорт. Переліт Мілан (Мальпенса) - Київ (Бориспіль), 13:40 - 17:3 


