
Природні шедеври Італії: гори, долини, озера (10 днів) 
 
10 днів – 849 євро 
Київ – Мілан – озеро Гарда (Сірміоне) – Верона – долина Валь-ді-Фасса – Кампітелло-ді-Фасса (Доломітові 
Альпи) – Кортіна-д'Ампеццо (масив Тре Чіме ді Лаворедо) – Канацеї (озеро Карецца, Блакитні Доломіти) – 
Больцано – Мерано – Ріва-дель-Гарда / Торболе – Мальчезіне (вулкан Монте-Бальдо) – Лімоне-суль-Гарда 
– озеро Ізео – Бергамо – Мілан – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ – Мілан – Київ; 
10 ночей у готелях 3*; 2/3-місні номери, душ, WC 
Харчування – сніданки в готелях; 
Проїзд на комфортабельному автобусі за вказаним 
маршрутом; 
Супровід гіда; 
Екскурсії, зазначені в маршруті. 

У вартість не входить 
Для туристів з не біометричними паспортами; оформлення 
візи- 70 євро, діти до 18 років і пенсіонери – 35 євро; 
Страховка; 10 євро до 60 років, 20 євро старше 60 років, 25 
євро після 70 років; 
Доплата за одномісне розміщення; 280 євро; 
Вхідні квитки в музеї, додаткові екскурсії; 
Проїзд у міському транспорті; 
Податок на проживання в готелях; від 2,5 євро на добу. 

 
Додаткова інформація 
Під час подорожі туристична фірма залишає за собою право змінювати готелі по маршруту на готелі такого 
ж класу і вище. 
Порядок проведення екскурсій за програмою може змінюватися залежно від погодних умов, розкладу 
роботи музеїв, місцевих свят та інших побічних чинників. 
Увага! Груповий авіаквиток з даного туру виписується не раніше ніж за день до вильоту. 
Просимо не хвилюватися та зберігати спокій! 
 
День 1 Київ – Мілан 
Переліт Київ – Мілан (Мальпенса). Посадка в автобус, переїзд до Мілана. Екскурсія по Мілану. 
Поселення в готель. 
 
День 2 Мілан – озеро Гарда (Сірміоне) – Верона 
Сніданок. Переїзд до Верони. По дорозі: зупинка на озері Гарда в місті Сірміоне. Оглядова екскурсія по 
місту. Для охочих можливе катання на 20-місних катерах по блакитній гладі озера (12 євро – 30 хвилин). 
Обід на озері Гарда (оплата самостійно). Приїзд у Верону в другій половині дня. Оглядова екскурсія по 
романтичній Вероні (20 євро). Вільний час для шопінгу в місті. 
 
День 3 Верона – Кампітелло-ді-Фасса 
Сніданок. Переїзд у Доломітові Альпи в долину Валь-ді-Фасса (за день – 110 км). 
Піднімемося по підвісній канатній дорозі (вхідний квиток самостійно від 19 євро) на висоту 2500 метрів і 
побачимо з оглядового майданчика неповторні за своєю красою скелясті гірські вершини масиву Катіначчо. 
Обід у національному ресторані, якому понад сто років (оплата самостійно). Продовжуємо подорож долиною 
Валь-ді-Фасса. Наступна зупинка – Кампітелло-ді-Фасса. Містечко розташоване на висоті понад 1440 метрів 
над рівнем моря. Переїзд у готель у містечку Агордо. 
 
День 4 Кампітелло-ді-Фасса (Кортіна-д'Ампеццо, Тре Чіме ді Лаворедо) 
Сніданок. Вільний день у Доломітових Альпах у містечку Кампітелло-ді-Фасса для прогулянок по околицях. 
Факультативна екскурсія "За три перевали" (60 євро + квиток на автобус по Національному парку Тре Чіме) 
(за день – 200 км). 
 
День 5 Кампітелло-ді-Фасса (Канацеї) 
Сніданок. Вільний день у Кампітелло-ді-Фасса. Ддя охочих факультативна екскурсія "Блакитні Доломіти" (25 
євро): озеро Карецца, місто Канацеї, відвідування термальних джерел і підйом на оглядовий майданчик 
Бельведере (можливе проведення пікніка). 
Термальні джерела в містечку Канацеї – одні з кращих у регіоні Доломітових Альп (турист оплачує 
самостійно, 14 євро). Обід в Альпах. 
 
День 6 Больцано (Мерано) 
Сніданок. Переїзд у Больцано. Оглядова екскурсія по Больцано. У другій половині дня запрошуємо на 
факультативну екскурсію в місто Мерано (20 євро). 
Переїзд у замок Траутманнсдорф (вхідні квитки в сади і замок від 10 євро). 
 
День 7 Больцано – Ріва-дель-Гарда / Торболе (Лімоне-суль-Гарда, вулкан Монте-Бальдо) 
Сніданок у готелі. Переїзд на північну частину озера Гарда, у містечко Ріва-дель-Гарда. Оглядова екскурсія 
по Ріва-дель-Гарда. Огляд мальовничого водоспаду в скелях (квиток від 5 євро) біля міста Ріва-дель-Гарда. 
Обід. Після обіду можливий відпочинок на пляжі в місті Торболе. 
Для охочих екскурсія в курортне містечко Мальчезіне (10 євро), підйом на згаслий вулкан Монте-Бальдо за 
допомогою підйомника "Panorama" (квиток 19 євро). Пікнік на вершині вулкана. 
З містечка Мальчезіне можна здійснити подорож на катері на західний берег озера Гарда, у знамените 
курортне містечко Лімоне-суль-Гарда (20 євро, за наявності не менше 15 осіб). 



 
День 8 Ріва-дель-Гарда 
Сніданок. Вільний день у місті Ріва-дель-Гарда. Пляжний відпочинок на березі озера. 
Для охочих факультативна екскурсія до Мадонна делла Корона – унікальної церкви, вибитої в скелі високо в 
горах (вартість 25 євро). 
 
День 9 Ріва-дель-Гарда – озеро Ізео (Бергамо) – Мілан 
Сніданок у готелі. Переїзд на озеро Ізео. Прогулянка на катері по озеру з пікніком на острові Монте Ізола 
(вартість 20 євро). 
Факультативна екскурсія "Вечірній Бергамо" (вартість 20 євро). Підйом на фунікулері до верхнього міста, 
зовнішній огляд церкви Санта Марія Маджоре, Капели Калеоне і фонтану Кантаріні на П'яцца Век'я (Старій 
площі). Переїзд до Мілану. 
 
День 10 Мілан – Київ 
Сніданок у готелі. Трансфер до аеропорту. Переліт Мілан – Київ. 


