
Дорогами від Рима до Амальфі 
 
15.09.2019, 22.09.2019, 29.09.2019, 06.10.2019 
8 днів – 585 євро 
 
Ваше місто/Київ – Рим (Ватикан) – Неаполь – Сорренто (о. Капрі – Барі – Амальфі – Позітано) – Помпеї – 
Рим – Ваше місто/Київ 
 
У вартість входить 
Трансфер; готель-аеропорт (під прямі рейси) 
Транспортне обслуговування; 
Розміщення в 3* або 4* готелях; на базі сніданків 
Супровід гіда; навушники на весь період перебування - 15 
євро 
Екскурсії за програмою. 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; від 350 євро 
Вхідні квитки в музеї та собори; вхідний квиток у музеї 
Ватикану, включаючи бронь - 30 євро 
Для власників не біометричних паспортів – віза; 70 євро, для 
дітей і пенсіонерів - 35 євро 
Медична страховка; 1 євро на день 
Додаткові екскурсії. 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Рим 
Прибуття в аеропорт Рима. Зустріч з гідом. Трансфер і розміщення в готелі в центрі Рима. Факультативно – 
екскурсія "Нічний Рим" з професійним гідом. Ніч у готелі. 
 
День 2 Рим (Ватикан) 
Сніданок. Екскурсія в музеї Ватикану з відвідуванням собору Святого Петра з гідом. Оглядова екскурсія по 
Риму. Вечеря в ресторані або вечеря в типовому театрі-ресторані (оплачується додатково). Ніч у готелі. 
 
День 3 Рим - Неаполь - Сорренто 
Сніданок. Відправлення в Неаполь на комфортабельному автобусі. Екскурсія по місту. Переїзд у Сорренто. 
Ніч у готелі. 
 
День 4 Сорренто (о. Капрі) 
Сніданок. Відправлення на острів Капрі на катері.  
Відвідування Блакитного грота або прогулянка на катері до морських круч біля берегів Капрі (оплачується 
додатково). Ніч у готелі. 
 
День 5 Сорренто (Барі) 
Сніданок. Факультативна екскурсія в Барі. Ніч у готелі. 
 
День 6 Сорренто (Амальфі - Позітано) 
Сніданок. Факультативна екскурсія в Амальфі та Позітано. Ніч у готелі. 
 
День 7 Сорренто - Помпеї - Рим 
Сніданок. Трансфер у Помпеї. Відвідування фабрики камей і коралів. Екскурсія по археологічних розкопках 
міста. Трансфер до Рима. Розміщення в готелі в центрі міста. Ніч у готелі. 
 
День 8 Рим - Ваше місто/Київ 
Сніданок. Трансфер в аеропорт Рима. Завершення обслуговування. 
 
Додаткова інформація  
Екскурсії за програмою: 
2-годинна екскурсія по Помпеях. 
2-годинна екскурсія по Неаполю. 
3-годинна оглядова екскурсія по Риму. 
3-годинна екскурсія в музеї Ватикану. 
Дегустація вина та типових продуктів. 
Відвідування Сорренто з гідом. 
Дегустація лікеру «Лімончелло» і типових продуктів. 
Додаткові екскурсії 
Гала-вечеря в театрі-ресторані в Римі (у вартість входить мінеральна вода і вино) – 50 євро. 
Відвідування Блакитного грота або прогулянка на катері до морських круч біля берегів Капрі – 30 євро. 
"Нічний Рим" із гідом – 30 євро. 
Екскурсія в Барі – 85 євро. 
Екскурсія в Амальфі та Позітано – 50 євро. 
1,5-годинна екскурсія на острів Капрі. 


