
Італія a la carte: Рим – Мілан 

 
26.05.2019, 02.06.2019, 09.06.2019, 16.06.2019, 23.06.2019, 30.06.2019, 07.07.2019, 14.07.2019, 21.07.2019, 
28.07.2019, 04.08.2019, 11.08.2019, 18.08.2019, 25.08.2019, 01.09.2019, 08.09.2019, 15.09.2019, 22.09.2019, 
29.09.2019, 06.10.2019 
8 днів – 570 євро  
 
Київ – Рим – Ватикан – Рим – Флоренція* – Неаполь* – Помпеї* – Мілан – Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в готелі 3* або 4* на BB; їдальня/шведський стіл 

Супроводжувач на весь період; Професійні гіди; 
Груповий трансфер; аеропорт – готель – аеропорт із 
супроводжувачем; трансфер залізнична станція – готель; 

Оглядові екскурсії; по Риму, музеям Ватикана, Мілану 
Квиток на потяг Eurostar 2 клас Мілан – Рим; 

У вартість не входить 
Авіапереліт; 

Додаткові екскурсії, вхідні квитки; 
Міський податок на проживання; 
Для власників не біометричних паспортів віза; консульський 

збір – 70 євро; Візове оформлення для пенсіонерів і дітей – 35 
євро 
Страховка; 

 
День 1 Київ – Рим 
Прибуття в аеропорт Рима. Зустріч із супроводжувачем. Трансфер і розміщення в готелі в центрі Рима. 
Вільний час. Вечеря в ресторані. Для охочих екскурсія "Нічний Рим" (за додаткову плату). 
 
День 2 Рим 
Сніданок. Екскурсія в музеї Ватикану з гідом. Оглядова екскурсія по Риму з гідом. Для охочих пропонуємо 
факультативні екскурсії: "Римські Замки" – маленькі середньовічні міста-фортеці, або "Рим Християнський" 
(за додаткову плату). Увечері за додаткову плату можлива вечеря в ресторані-театрі. 
 
День 3 Рим – Флоренція* 
Сніданок. Вільний день для прогулянок по Риму. Факультативна екскурсія до Флоренції з професійним гідом. 
Для охочих відвідування галереї Уффіці або Пітті (за додаткову плату).  
Повернення в готель. Увечері буде можливість повечеряти в ресторані "Babbo's" (за додаткову плату). 
 
День 4 Рим – Неаполь* – Помпеї* 
Сніданок. Вільний час у місті. За додаткову плату екскурсія у Неаполь і Помпеї з гідом або екскурсія 
"Християнський Рим" з гідом. Увечері буде можливість повечеряти в театрі-ресторані (за додаткову плату). 
 
День 5 Рим – Мілан 
Сніданок. Вільний час. Переїзд у Мілан – економічний центр Італії (Eurostar 2 клас). 
 
День 6 Мілан 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Мілану з професійним гідом. Вільний час у місті. Для охочих пропонується 
за додаткову плату поїздка в Serravalle Outlet на автобусі. 
 
День 7 Мілан 
Сніданок. Увечері для охочих екскурсія "Нічний Мілан" з аперитивом по-міланськи (за додаткову плату). 
 
День 8 Мілан – Київ 
Сніданок. Трансфер в аеропорт Мілана. 
 
Додаткова інформація 
Під час подорожі туристична фірма залишає за собою право змінювати готелі по маршруту на готелі такого 
ж класу й вище. Порядок проведення екскурсій за програмою може змінюватися залежно від погодних умов, 
розкладу роботи музеїв, місцевих свят та інших побічних чинників. 
 
Додаткові екскурсії та вхідні квитки 
Вхідні квитки в Музеї Ватикану (включаючи бронь) – 30 євро 
Екскурсія "Нічний Рим" з гідом – 30 євро 
Екскурсія "Християнський Рим" з гідом – 35 євро 
Екскурсія "Римські Замки" – 40 євро 
Вечеря в "Babbo's" (4 страви/напої) – 30 євро 
Екскурсія до Флоренції (цілий день) – 100 євро 
Екскурсія в Неаполь/Помпеї (цілий день) – 70 євро 
Екскурсія "Нічний Мілан" – 50 євро 
Поїздка в Serravalle Outlet – 20 євро 
Екскурсія в галерею Уффіці або палац Пітті з професійним гідом (вхідні квитки включено у вартість екскурсії) 
– 30 євро 
Вечеря в театрі-ресторані в Римі (у вартість входить мінеральна вода і вино) – 47 євро. 
Поїздка в Serravalle Outlet (включаючи 10% дисконтну картку, що не діє в період сезонних розпродажів) – 20 
євро. 


