
Гірськолижний тур в Доломітові Альпи (На лижах серед троянд) 
 
8 днів – 870 євро 
Київ - Мілан - Віго-ді-Фасса - Мілан – Київ 
 
У вартість входить 

Авіапереліт; PS311 KBPMXP 1040 1240 / PS312 MXPKBP 1340 
1720 
груповий трансфер аеропорт - курорт - аеропорт 

проживання 7 ночей в готелі зі сніданоками та вечерями; 
Готель PARK HOTEL DOLASILLA 3 * S VIGO DI FASSA. Під 
час поїздки компанія залишає за собою право змінювати 

готелі за маршрутом на готелі такого ж класу і вище!  
феєричний гід протягом всього маршруту. 

У вартість не входить 

Страховка гірськолижна; для дорослих - 12 євро, для дітей до 
12 років - 8 євро, старші 60 років - 20 євро 
туристичний збір; близько 1 євро на людину за добу 

при наявності біометричного паспорта віза не потрібна; для 
власників не біометричних паспортів: оформлення візи 70 
євро, для дітей і пенсіонерів - 35 євро; 

доплата за одномісне розміщення 180 євро. 

 
День 1 Київ - Мілан - Віго-ді-Фасса 
Переліт Київ - Мілан (Мальпенса). Увага! Якщо Ви подорожуєте з Феєрією, в рамках нової програми «Встань 
на лижі разом з Феєрією», то Ви маєте право безкоштовно перевозити свої лижі в літаку !! 
Посадка в аеропорту в комфортабельний автобус. Переїзд у Доломітові Альпи, в курортне містечко Віго-ді-
Фасса (Vigo di Fassa). Поселення в готель. Вечеря в готелі. 
 
День 2-7 Віго-ді-Фасса 
Катання на гірськолижному курорті Віго-ді-Фасса в Італії. У ці дні можливі факультативи на вибір: 
Романтична Верона - факультатив на цілий день. Вільний час для шопінгу в Вероні. (60 євро для дорослих). 
Селла Ронда (для досвідчених лижників). Екскурсія на цілий день (20 євро + квиток на підіймач). 12 курортів 
+ 420 підіймачів зав'язані в одну систему. 
Больцано - перетин двох культур, німецької та італійської (30 євро). 
Огляд палацу князів - архієпископів у Тренто (з відвідуванням вежі орла зі знаменитими фресками) ((20 євро 
+ вхідний квиток) (200 км). 
Відвідування термальних джерел в містечку Канацеї (40 км) 15 євро + вхідний квиток 14 євро). 
Відвідування термальних джерел в містечку Поццо ді Фасса 8 євро + вхідний квиток (10 км). 
Мерано – давня столиця Тіролю (30 євро) (140 км). 
Рива дель Гарда та Мальчезина – подорож північним берегом озера Гарда (40 євро). 
 
День 8 Віго-ді-Фасса - Мілан – Київ 
Ранній сніданок. Виселення з готелю. Переїзд в аеропорт Мілана (Мальпенса). Переліт до Києва. 


