
Райські куточки Тоскани і Умбрії 
 
19.10.2019 
8 днів  
  
Київ – Болонья – Урбіно – Перуджа - (Ассізі) – Губбіо – Фабріано – оз. Тразімено – Кастільйоне-дель-Лаго – 
Ареццо – Кортона – Монтекатіні – Флоренція – Парма – Мілан – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ-Мілан-Київ; 

7 ночей у готелях; 2-місні номери, душ, WC 
Харчування - сніданки в готелях; 
Проїзд на комфортабельному автобусі за вказаним 

маршрутом; 
Супровід гіда; Аудіогід (близько 2 євро/день) 
Екскурсії, що зазначені в маршруті. 

У вартість не входить 
Для власників не біометричних паспортів віза - 70 євро, для 

дітей до 18 років і пенсіонерів - 35 євро; 
Страховка; 8 євро до 60 років, 15 євро після 60 років і 20 євро 
після 70 років; 

Вхідні квитки до музеїв, додаткові екскурсії; 
Проїзд в міському транспорті; 
Податок на проживання в курортних містах; оплачується 

готівкою гіду перед поселенням в готель  
Доплата за одномісне розміщення 250 євро. 

 
День 1 Київ – Мілан 
Збір групи в аеропорту «Бориспіль» о 08:30. Виліт з Києва в Мілан о 10:40. Прибуття в Мілан о 12:40 за 
місцевим часом. Збір групи в аеропорту Мілана біля 8 виходу (Exit / Usсita 8). Посадка в автобус. 
Переїзд в Болонью. Поселення в готель. 
 
День 2 Болонья – Урбіно 
Сніданок. Екскурсія по Болоньї. Переїзд в Урбіно. Огляд головних визначних пам'яток Урбіно. Вільний час. 
Поселення в готель в Урбіно.  
 
День 3 Урбіно – Перуджа (Ассізі) 
Сніданок. Переїзд в Перуджу. Екскурсія по місту. Вільний час. Для бажаючих екскурсія "Ассізі - місто Святого 
Франциска" (30 євро). Вільний час для прогулянки по Ассізі. 
 
День 4 Перуджа (Губбіо – Фабріано) 
Сніданок. Вільний день в Перуджі. За бажанням факультативна екскурсія в старовинні містечка Губбіо і 
Фабріано (35 євро). Переїзд в Фабріано. Екскурсія по місту.  
 
День 5 Перуджа (Озеро Тразімено – Кастільйоне-дель-Лаго) 
Сніданок. Вільний день в Перуджі. Для охочих екскурсія на озеро Тразімено і містечко Кастільйоне-дель-
Лаго (45 євро, у вартість входить прогулянка на кораблику). 
 
День 6 Перуджа – Ареццо – Кортона – Монтекатіні 
Сніданок. Переїзд в Ареццо. Екскурсія по місту. Переїзд в Кортону. Переїзд у Монтекатіні. 
 
День 7 Монтекатіні-Терме – Флоренція – Парма 
Сніданок. Виселення з готелю. Виїзд у Флоренцію (громадським транспортом). Оглядова екскурсія по 
Флоренції. Вільний час для відвідування музеїв і магазинів. Переїзд в Парму. Поселення в готель.  
Важливо! З Монтекатіні-Терме до Флоренції (і назад) ми їдемо на електричці. Вартість проїзду від 5,50 євро 
(в одну сторону), вартість трамвайного квитка від 1,20 євро. 
 
День 8 Парма – Мілан – Київ 
Сніданок. Виїзд в аеропорт Мілана "Мальпенса".  
Виліт з Мілана до Києва о 13:40. Прибуття о 17:20 (за розкладом). 
 
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 з даного туру виписується не раніше ніж за день до вильоту. 
Просимо не хвилюватися та зберігати спокій! 


