
Секрети північної Італії 
 
9 днів – 599 євро 
Венеція – Венето – Верона – Сірміоне – Озеро Гарда – Мілан – Лугано – Генуя – Ніцца – Монте-Карло – 
Флоренція – Ріміні – Сан-Марино – Рим 
 
У вартість входить 

Транспортне обслуговування; 
Розміщення в готелі 3 *-4 *; 
Харчування; ВВ (сніданки) 

Супровід професійного гіда; навушники на весь період 
перебування 15 євро 
Екскурсії за програмою. 

У вартість не входить 

Авіаквитки; 
Медична страховка 
Вхідні квитки до музеїв та соборів; 

Проїзд в зони Ztl ** - 10 євро; Міські податки: оплачуються на 
місці при заселенні в готелі 
Факультативні екскурсії. 

 
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. 
 
Екскурсії за програмою:  
1,5 годинна оглядова екскурсія по Венеції; 
2х годинна оглядова екскурсія по Флоренції; 
Відвідування Верони, Сірміоне та озера Гарда. 
Відвідування Мілана з супроводжуючим; 
Відвідування Сан Марино з супроводжуючим; 
Дегустація вина та типових продуктів. 
 
Факультативні екскурсії:  
Kатер по «Каналу делла Джудекка» в обидва боки - 20 євро; 
Kатер по «Каналу делла Джудекка» & «Гранд Каналу» з супроводжуючим - 35 євро; 
Прогулянка на катері по Лагуні в Венеції - 29 євро; 
Прогулянка на гондолі - 20 євро; 
Екскурсія до палацу Дожів з гідом (вхідні квитки не включені) - 15 євро; 
Екскурсія в галерею Уффіци або палац Пітті з гідом (вхідні квитки включені) - 50 євро; 
Екскурсія в Ніццу і Монте-Карло - 75 євро; 
Екскурсія до Швейцарії (Лугано та шоколадна фабрика) (цілий день) - 70 євро; 
 
День 1 Ваше місто/Київ – Венеція – Венето 
Прибуття в аеропорт Венеції. Зустріч з супроводжуючим. 
Трансфер та розміщення в готелі в районі Венето. 
 
День 2 Венето – Венеція 
Сніданок у готелі. Трансфер до Венеції - «Міста на воді». 
Оглядова екскурсія по місту з гідом. Вільний час. 
Для охочих екскурсія до палацу Дожів з гідом (за додаткову плату, вхідні квитки оплачуються додатково), 
прогулянка на катері по Лагуні або катання на гондолі по каналах Венеції (всі екскурсії за додаткову плату). 
Трансфер та розміщення в готелі в районі Венето. 
 
День 3 Венето - Верона - Сірміоне - Гарда – Мілан 
Сніданок у готелі. Трансфер у Верону - «місто Ромео і Джульєтти».  Вільний час. Дегустація вина та типових 
продуктів. Відвідування Сірміоне та озера Гарда з супроводжуючим. 
Трансфер у Мілан.  
Розміщення в готелі в Мілані (в будь-який період можливе розміщення в передмісті Мілана). 
 
День 4 Мілан – Лугано 
Сніданок у готелі. Вільний час. Для охочих поїздка на цілий день в Швейцарію, яка включає 
відвідування Лугано з супроводжуючим (за додаткову плату). 
 
День 5 Мілан – Генуя 
Сніданок у готелі. Трансфер у Геную. Відвідування міста з супроводжуючим.  
Розміщення в готелі в районі Генуї. 
 
День 6 Генуя - Монте-Карло – Ніцца 
Сніданок у готелі. Вільний час. Для охочих за додаткову плату поїздка на цілий день в Монте-Карло та Ніццу 
з супроводжуючим, що включає відвідування Монте-Карло - найбільш фешенебельного та знаменитого 
кварталу князівства Монако, можливість відвідування історичного Казино Монте-Карло (вхідні квитки 
оплачуються додатково). 
 



День 7 Генуя - Флоренція – Ріміні 
Сніданок у готелі. Трансфер до Флоренції - «Батьківщини італійського Ренесансу». 
Оглядова екскурсія по місту з гідом. Вільний час. Для охочих екскурсія в галерею Уффіці або палац Пітті з 
гідом (за додаткову плату). Трансфер та розміщення в готелі в районі Ріміні. 
 
День 8 Ріміні - Сан Марино – Рим 
Сніданок у готелі. Трансфер у Сан-Марино та відвідування стародавньої республіки, розташованої на 
знаменитій горі Monte Titano з супроводжуючим. 
Трансфер у "Вічне місто" Рим. Розміщення в готелі в центрі міста. 
 
День 9 Рим - Ваше місто/Київ 
Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт Риму. Повернення в Україну 


