
Експо-тур до Мілану  
18.04.2020 – 849 євро 
Київ – Мілан – Павія – Бергамо – Лугано (Швейцарія) – озеро Комо – Белладжіо – озеро Гарда – Серміоне –

 Верона – озеро Маджоре – острова Боромео – Стреза – аутлет «Vicolungo» – Турин – Бергамо – Мілан –

 Київ 

У вартість входить 
Авіапереліт Київ-Мілан-Київ; 
Проживання у готелі  зі сніданками; 
 Проїзд на комфортабельному автобусі за маршрутом; проїзд 
міським транспортом оплачується додатково 
Супровід гіда; 
Екскурсії, зазначені в маршруті. 

У вартість не входить 
Страховка; 5 євро до 60 років, 10 євро старше 60 років і 15 
євро після 70 років 
Вхідні квитки в музеї, додаткові екскурсії; 
Особисті витрати; 
Віза за потреби; оформлення візи для туристів з не 
біометричними паспортами - 70 євро, для дітей до 18 років і 
пенсіонерів - 35 євро 
Доплата за одномісне розміщення – 230 євро 

День 1 Київ – Мілан 

Приліт в Мілан.Екскурсія по Мілану. Ночівля в Мілані - готель B&B SESTO 3*. 

 

День 2 Мілан - Павія – Бергамо 

Сніданок.Переїзд у Бергамо і поселення в готель B&B BERGAMO 3*.Вільний день у Бергамо. Факультативна 

екскурсія «Павія, Монастир Чертоза ді Павіа» (20 євро). Вільний час в Павіа на обід та крамниці. В піцеріі 

«La Bella Napoli» можливо спробувати справжню неаполітанску піццу. Відвідування монастиря Чіртоза ді 

Павіа. Повернення у готель близько 17:00.Вечірня єкскурсія по Бергамо. Вільний час в Бергамо, де можна 

повечеряти і скоштувати знамениті равіолі по-бергамські. Ніч у готелі. 

День 3 Бергамо – Лугано (Швейцарія) – Бергамо 
Сніданок. Вільний день у Бергамо. Факультативна екскурсія “Розкішний дует: місто та озеро Лугано” (35 
євро). Переїзд у Швейцарію, в італомовний кантон Тічино. Огляд розкішного міста Лугано. Екскурсія містом. 
Вільний час на магазини та обід. За бажанням: круїз на кораблику по озеру Лугано (квиток прибл. 27 
франків), або підйом фунікулером на гору Сан-Сальваторе (квиток прибл. 27 франків). Повернення у 
Бергамо близько 18:00. Ніч у готелі. Відстань за день: 180 км. 
 
День 4 Бергамо – озеро Комо – Белладжіо – Бергамо 
Сніданок. Відвідини Мілан Экспо 2020. Факультативна екскурсія "Озеро Комо" (30 євро). Можливо 
проведення пікніку на віллі Карлотта (від 6 евро при гарній погоді). Вільний час в Комо на каву та сувеніри (1 
год). Відвідини вілли та парку принцесси Карлотти в місті Тремеццо (від 10 евро). Пікнік в парку вілли (від 6 
евро при гарній погоді) . Найбільш невтомні туристи зможуть переплисти озеро на поромі (від 9 євро в 
обидві сторони) та опинитися в чудовому містечку - Белладжіо. Відвідування вілли герцога Мельці (вх. кв. 6 
євро – оплата в касі вілли). Повернення в готель. Ніч у готелі. 
 
День 5 Бергамо - озеро Гарда - Серміоне - Верона – Бергамо 
Сніданок. Відвідини Мілан Экспо 2020. Факультативна екскурсія “Озеро Гарда” (20 євро). Екскурсія 
півостровом Серміоне (центр курортного життя на озері). Ідеально її розпочати з катання на катері навколо 
півострова види (12 євро – 30 хв.). Вільний час в Серміоне на обід та крамниці (3 год). Радимо відвідати 
термальний комплекс «AQUARIA» (вхідний квиток на 2 години – 22 євро). Також, охочі можуть відвідати 
руїни вілли римського поета Катула - вхід 6 євро). За бажанням: можна продовжити відпочинок на озері, або 
ж поїхати на екскурсію у Верону. Факультативна екскурсія “Верона - місто Ромео і Джульєтти” (15 євро). 
Вільний час для вечері в одному із затишних місцевих кафе та відвідин крамниць. Повернення у готель. Ніч 
у готелі. Відстань за день: 400 км. 
 
День 6 Бергамо - озеро Маджоре - острова Боромео - Стреза – Бергамо 
Сніданок. Відвідини Мілан Экспо 2020. Факультативна екскурсія: «Озеро Маджоре – перлина півночі Італії” 
(25 євро). Відвідини курортного містечка Стреза (провінція П’ємонт). Прогулянка на катері до островів 20 
євро. Огляд островів Пескаторі, Ізола Мадре (огляд із катера) і Ізола Белла. Прогулянка островом рибалок - 
Пескаторі. Переїзд на головний острів Боромейского архіпелагу – Изола Белла. Огляд палацу і парку 
родини Боромео (2,5 години-вхідний квиток 15 євро). Переїзд до курортного містечка Стреза. Вільний час в 
центрі міста Стреза для обіду в одному з місцевих ресторанчиків та прогулянки. Повернення у Бергамо 
близько 19:00. Вільний вечір в Бергамо. Відстань за день: 220 км 
 
День 7 Бергамо - аутлет «Vicolungo» - Турин – Бергамо 

Факультативна екскурсія «Турин та його плащаниця» (25 євро), або аутлет «Vicolungo» на цілий день (10 

євро).  Оглядова екскурсія по Турину. Вільний час на обід в одному із затишних кафе Турина, відвідини 

музеїв та крамниць. Повернення у Бергамо близько 21:00. Ніч у готелі. Відстань за день: 280 км. 

День 8 Мілан – Київ 
Сніданок. Виїзд в аеропорт Мілан (Мальпенса). Переліт у Київ 13:40 – 17:20. 


