
Італія a'la carte. Рим – Венеція – Мілан 
8 днів – 640 євро 
Рим – Ватикан – Флоренція (Неаполь – Помпеї) – Венеція – Мілан 

 
У вартість входить 
Квитки на потяги; Eurostar 2 клас Рим-Венеція; Eurostar 2 клас 
Венеція-Мілан 
Трансфер; аеропорт-готель-аеропорт/залізнична станція- 
готель 
Проживання в готелях 3*, 4*; на базі сніданків 
Гід за маршрутом; 
Екскурсії за програмою. 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; 
Медична страховка; 
Напої і чайові; 
Особисті витрати; 
Факультативні екскурсії і вхідні квитки. 

День 1, неділя Ваше місто/Київ – Рим 

Приліт в аеропорт Рима. Зустріч з представником компанії. Трансфер і розміщення в готелі. Вільний час. 
Вечеря в ресторані. Увечері для охочих за додаткову плату пропонується екскурсія "Нічний Рим". 

 

День 2, понеділок Рим – Ватикан 

Сніданок у готелі. Екскурсія в музеї Ватикану. Оглядова екскурсія по Риму, під час якої Ви побачите Колізей, 
Римські Форуми, Пантеон, центральну вулицю дель Корсо, фонтан ді Треві, площу Венеції, Капітолійський 
пагорб. Факультативно пропонуються екскурсії: «Римські Замки» – маленькі середньовічні міста-фортеці, 
або «Рим Християнський». Увечері за додаткову плату можлива вечеря в ресторані-театрі. 

 

День 3, вівторок Рим - Флоренція (Неаполь – Помпеї) 

Сніданок у готелі. Вільний час у місті. Для охочих за додаткову плату – екскурсія на цілий день у Флоренцію 
або в Неаполь і Помпеї. Буде можливість повечеряти в ресторані "Babbo's" (оплачується додатково). 

 

День 4, середа Рим – Венеція 

Сніданок. Переїзд на поїзді до Венеції. Розміщення в готелі. Оглядова екскурсія по Венеції. Вільний час у 
місті. Факультативні екскурсії: Палац Дожів, прогулянка по Лагуні з гідом або катання на гондолах. 

 

День 5, четвер Венеція 

Сніданок у готелі. Відвідування скляної майстерні з демонстрацією виробів ручної роботи. 
 

День 6, п'ятниця Венеція – Мілан 

Сніданок у готелі. Переїзд на поїзді в Мілан – економічний центр Італії (Eurostar/2 клас). 
Розміщення в готелі. Вільний час на відпочинок і шопінг. Вечеря. 

 

День 7, субота Мілан 

Сніданок у готелі. Оглядова екскурсія по Мілану. Ви побачите Кафедральний собор Санта-Марія-Нашенте, а 
також такі дивовижні споруди, як замок Сфорцеско, театр Ла Скала, Тріумфальну арку й інше. 
Вільний час у місті. Для охочих пропонується за додаткову плату поїздка в Serravalle Outlet на автобусі. 

 

День 8, неділя Мілан – Ваше місто/Київ 

Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт Мілана. Повернення в Україну. 
 

Додаткова інформація 
Екскурсії за програмою: 

Оглядова екскурсія по Риму 
Екскурсія в музеї Ватикану 
Оглядова екскурсія по Венеції 
Оглядова екскурсія по Мілану 
Відвідування скляної фабрики. 
Факультативні екскурсії і вхідні квитки: 
Вхідні квитки в музеї Ватикану (включаючи бронь) – 30 євро 
Екскурсія «Нічний Рим» з гідом – 30 євро 
Екскурсія до Флоренції (цілий день) – 100 євро 
Castel Romano Outlet – 28 євро 
Вечеря в "Babbo's" (4 страви/напої) – 30 євро 
Вечеря в театрі-ресторані (вода/вино) – 50 євро 
Екскурсія в Неаполь/Помпеї (цілий день) – 70 євро 
Kатер "Канал делла Джудекка" – 20 євро 
Kатер "Канал делла Джудекка" & "Гранд Канал" – 35 євро 
1,5-годинна екскурсія до Палацу Дожів (НЕ включаючи квитки) –15 євро 
Прогулянка на катері по Лагуні у Венеції – 29 євро 
Катання на гондолі – 20 євро 
Поїздка в Serravalle Outlet – 20 євро. 

Екскурсія в галерею Уффіці або 
палац Пітті з професійним гідом 
(вхідні квитки включені у вартість 
екскурсії) - 50 євро. 
 


