
Спокуси Італії + острів Сицилія  
25.04.2019, 29.08.2019 
12 днів - 1199 євро 

Київ – Мілан – Парма – Флоренція – Рим + Ватикан – Сорренто – Позітано + Амальфі – Сицилія –Таорміна 

– Етна + Катанія + Сіракузи – Палермо + Монреале – Неаполь – Перуджа + Ассізі – П'яченца – Мілан –

 Київ 

У вартість входить: Авіапереліт Київ-Мілан-Київ;11 ночей у готелях - 2-місні номери, душ, WC, доплата за одномісне розміщення - 
250 євро ; Харчування - сніданки в готелях;Проїзд на комфортабельному автобусі за маршрутом;Супровід гіда (користування 
системою Радіогід - 2 євро);Екскурсії за програмою 
 
У вартість не входить: Віза за потреби 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 та старше - 27 євро;Пором на Сицилію (100 євро (в обидва боки) з особи;);Вхідні квитки до музеїв, 
додаткові екскурсії, проїзд в міському транспорті;Податок на проживання в курортних містах - оплачується готівкою гідові перед 
заселенням в готель 
 
День 1 Київ - Мілан - Флоренція (Парма) 
Збір групи разом із представником Феєрії в аеропорту "Бориспіль" о 8:30.Зустріч з гідом. Виліт з Києва в 
Мілан о 10:40. Прибуття до Мілану о 12:40.  
Переїзд до Флоренції. Ніч у готелі. 
 
День 2 Флоренція - Рим 
Оглядова екскурсія Флоренцією, для бажаючих відвідування Галереї Уффіці (40 євро) або Палацу Пітті (25 
євро). 
Переїзд до Риму. Ніч у готелі. 
 
День 3 Рим (Ватикан) 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Риму. Пересування по Риму громадським транспортом! Для бажаючих 
відвідування Музеїв Ватикану та Собору Святого Петра з гідом (45 євро). Вільний час. Ніч у Римі. 
 
День 4 Рим - Помпеї - Соренто 
Сніданок.Виїзд із Риму. Можливе відвідування Помпеї з гідом (25 євро).Переїзд до Соренто. Прогулянка 
містом.Ніч у готелі. 
 
День 5 Соренто - Амальфі - Позитано - Сицилія 
Сніданок.Вільний день для відпочинку в Соренто.Для бажаючих можливий виїзд на Амальфітанське 
узбережжя. Екскурсія містами Амальфі та Позитано (55 євро).  
Поромна переправа на Сицилію, в місто Палермо. Ніч на поромі. 
 
День 6 Сицилія 
Прибуття на Сицилію. Переїзд до міста Таорміна. Розміщення в курортному готелі на околиці міста 
Таорміна. Вільний час. 
Для бажаючих можливе відвідування знаменитої Савоки, де знімали фільм "Хрещений батько" (15 євро) та 
вечірня екскурсія містом Таорміна (20 євро з проїздом на фунікулері до верхнього міста). 
 
День 7 Етна - Катанія - Сіракузи 
Сніданок.Відпочинок на морі в Таорміні. 
Для бажаючих факультативна екскурсія Етна+Катанія+Сіракузі (55 євро).Ніч у готелі. 
 
День 8 Еолійські острови 
Сніданок.Відпочинок на морі. 
Для бажаючих факультативна екскурсія Еолійськими островами (60 євро з прогулянкою на катері). 
 
День 9 Палермо - Неаполь 
Сніданок.Виїзд до Палермо, оглядова екскурсія містом.Для бажаючих можливе відвідання унікального 
комплексу Монреале (20 євро).Вільний час. Поромна переправа у Неаполь.Ніч на поромі. 
 
День 10 Неаполь - Перуджа 
Сніданок. Прибуття в Неаполь. Оглядова екскурсія містом.  
Переїзд у район Перуджі. Ніч у готелі. 
 
День 11 Ассізі - П'яченца 
Сніданок. Оглядова екскурсія по Перуджі. Переїзд в Ассізі. Оглядова екскурсія містом.  
Ніч у готелі на околицях П'яченци. 
 
День 12 П'яченца - Мілан - Київ 
Сніданок.Переїзд у Мілан. Виліт до Києва а/к МАУ о 13:40.Прибуття у Київ о 17:20. 


