
Їсти, молитися, кохати... в Сорренто 
 
09.09.2019 
11 днів – 999 євро 
 
Мілан - Болонья - Феррара - Равенна - Неаполь - Сорренто - Амальфі* - Капрі* - Іскія* - Перуджа - Кортона – 
Генуя 
 
Входить у вартість 
Авіапереліт; Київ-Мілан/Мілан-Київ 

Ночівлі у готелях; 2-місні номери, душ, WC. Доплата за 
одномісне розміщення - 250 євро. 
Харчування - сніданки у готелях; 

Проїзд на комфортабельному автобусі за вказаним 
маршрутом; 
Супровід гіда та екскурсії, зазначені в маршруті; аудіогід - 

близько 2 євро/день. 

Не входить у вартість 
За наявності біометричного паспорта віза не потрібна; 

оформлення візи - 70 євро, для дітей до 18 років і пенсіонерів - 
35 євро; 
Страховка: 10 євро, для пенсіонерів з 60 до 70 років - 15 євро, 

з 70 років і старше - 27 євро; 
Вхідні квитки в музеї, додаткові екскурсії; 
Проїзд у міському транспорті; 

Податок на проживання в курортних містах: оплачується 
готівкою гідові перед поселенням у готель. 

 
День 1 Київ - Мілан – Парма 
Виліт з Києва в Мілан. Прибуття, посадка в автобус і переїзд в Болонью. Можливе відвідування Парми. 
 
День 2 Болонья – Феррара 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Болоньї - столиці Емілії Романії. Переїзд у Феррару. Оглядова прогулянка. 
 
День 3 Равенна 
Сніданок. Виїзд на екскурсію по Равенні. Для охочих можливе відвідування об'єктів ЮНЕСКО з гідом (20 
євро з квитками). Вільний час. Виїзд у регіон Лаціо. 
 
День 4 Неаполь – Сорренто 
Сніданок. Виїзд у Неаполь, оглядова екскурсія. Вільний час. 
Для охочих можливе відвідування «Неаполітанського Версаля». Переїзд у Сорренто. 
 
День 5 Сорренто - Амальфі* 
Сніданок. Факультативна екскурсія «Амальфітанський карниз» - знайомство з найкрасивішим узбережжям 
Італії. 
 
День 6 Сорренто - Капрі* 
Сніданок. Вільний день. Для охочих можливі самостійні поїздки на острови-шик: Капрі (квиток 45 євро), Іскія. 
 
День 7 Помпеї - Везувій* 
Сніданок. Вільний день. Для охочих екскурсія Помпеї + Везувій. 
 
День 8 Перуджа 
Сніданок. Виїзд у район Умбрії. Розміщення в готелі в районі Перуджі - місті етрусків і «столиці шоколаду» 
Італії. 
 
День 9 Кортона – Віареджіо 
Сніданок. Переїзд у Кортону, яка стала символом «дольче віти Тоскани». Оглядова екскурсія. 
Переїзд на узбережжя Лігурії в місто Віареджіо. 
 
День 10 Генуя 
Сніданок. Переїзд до Генуї. Знайомство з легендарною столицею Лігурії. 
 
День 11 Мілан – Київ 
Сніданок. Виїзд в аеропорт Мальпенза (Мілан). Посадка на літак до Києва. 
 
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. 
Груповий авіаквиток із цього туру виписується не раніше, ніж за день до вильоту. 
Просимо не хвилюватися та зберігати спокій! 


