
Дольче віта островів Італії 
 
19.09.2019 
12 днів – 1099 євро 
 
Мілан - Генуя - Портофіно* - Ліворно - Сардинія (Палау, Порто-Черво*, Альгеро, Боза*, Кастельсардо, Ла 
Мадалена*, Кальярі) – В’яреджо (о.Ельба*, Чинкве Терре* - П'яченца) 
 
Входить у вартість 
Авіапереліт; Київ-Мілан-Київ 

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

Проїзд на комфортабельному автобусі за вказаним 
маршрутом; 
Супровід гіда; аудіогід - близько 2 євро/день 

Екскурсії, зазначені в маршруті. 

Не входить у вартість 
Для власників не біометричних паспортів – віза: 70 євро, для 

дітей до 18 років і пенсіонерів - 35 євро; 
Страховка: 10 євро, для пенсіонерів з 60 до 70 років - 15 євро, 
70 років і старше - 27 євро; 

Доплата за пороми: 4-місне розміщення - 150 євро, 2-місне 
розміщення - 200 євро (на запит); 
Додаткові екскурсії; вхідні квитки в музеї 

Проїзд у міському транспорті; 
Податок на проживання в курортних містах: оплачується 
готівкою гідові перед поселенням у готель. 

 
День 1 Київ – Генуя 
Виліт з Києва в Мілан. Прибуття, посадка в автобус і переїзд до Генуї. Знайомство зі столицею Лігурії. 
 
День 2 Генуя – Ліворно 
Сніданок. Вільний день. За бажанням - екскурсія «Шик та насолода Лігурії» (Раппало, Санта Маргарита, 
Портофіно). Переїзд у Ліворно для посадки на пором. 
 
День 3 Ліворно – Палау 
Сніданок. Прибуття в порт Гольфо Аранчі. Переїзд в Палау. Можливий заїзд в Порто-Черво і Порто Ротондо 
для знайомства з перлинами Коста Смеральда («Смарагдовий берег»).  
За бажанням можливе відвідування архіпелагу Ла Мадалена. 
 
День 4 Палау – Альгеро 
Сніданок. Виїзд в Альгеро - столицю «Коралової рив'єри». Можливе відвідування «найбільш сардинського 
міста» - Кастельсардо. 
 
День 5 Альгеро 
Сніданок. Вільний час. За бажанням - екскурсія (орієнтовно на півдня) «Дика Сардинія». 
 
День 6 Альгеро 
Сніданок. Вільний час. Можлива екскурсія (орієнтовно на півдня) в колоритне місто Боза. 
 
День 7 Альгеро  - Кальярі 
Сніданок. Виїзд у Кальярі - столицю Сардинії. Екскурсія з зупинками на оглядових майданчиках.  
Вільний час. Ввечері посадка на пором. 
 
День 8 Кальярі - В’яреджо 
Сніданок. Прибуття в порт Чівітавекі.  
Переїзд у курортне місто В’яреджо. Вільний час для шопінгу, морських купань. 
 
День 9 В’яреджо 
Сніданок. Вільний день. За бажанням - екскурсія в Чінкве Терре* - знамените «п’ятиземелля». 
 
День 10 В’яреджо 
Сніданок. Вільний день. За бажанням - екскурсія на острів Ельба, який добре відомий завдяки своїм пляжам, 
морській кухні і тому, що саме тут був на засланні Наполеон Бонапарт. 
 
День 11 П'яченца 
Сніданок. Виїзд в область Емілія Романія. Відвідування П'яченци. 
 
День 12 Мілан – Київ 
Сніданок. Виїзд в аеропорт Мальпенса (Мілан). Посадка на літак до Києва. 
 
Додаткова інформація 
Орієнтовна вартість додаткових екскурсій: 
«Шик та насолода Лігурії» - 25 євро (+ катер 10 євро) 
Чінкве Терре - 50 євро, острів Ельба - 45 євро, 
«Смарагдова рив'єра» - 20 євро, Кастельсардо - 15 євро,  
Дика Сардинія - 25 євро, Боза - 20 євро, 
Архіелаг Ла Мадалена - 45 євро. 



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! 


