
Лігурійське узбережжя: відпочинок на морі! 
03.08.2020 
11 днів – 1149 євро 
 
Київ – Мілан – оз. Комо – Генуя – Чінкве-Терре – Сан-Ремо – Ніцца – князівство Монако – Сен-Поль-де-Ванс –
 Канни – Мілан – Київ 

 
У вартість входить 
Авіапереліт; Київ-Мілан-Київ 
10 ночей в готелі категорії 3*-4*; доплата за SNGL (одномісне 
розміщення) - 420 євро 
Харчування - сніданки в готелях; 
Проїзд на комфортабельному автобусі за вказаним 
маршрутом; 
Супровід гіда і екскурсії, вказані в програмі. 

У вартість не входить 
Віза за потреби; для туристів з не біометричними паспортами- 
вІза 70 євро, діти до 18 років і пенсіонери 35 євро 
Страховка; 15 євро до 60 років, 25 євро після 60 років, 30 євро 
після 70 років 
Вхідні квитки до музеїв, додаткові екскурсії; 
Проїзд у міському та регіональному транспорті; 
Податок на проживання в готелях; від 2,5 євро на добу. 

 
День 1 Київ – Мілан - Комо 
Переліт з аеропорту «Бориспіль» (Київ) в аеропорт Мілана (Мальпенса), виліт - 10:40. 
Приліт в Мілан о 12:30. Оглядова екскурсія по Мілану. Переїзд в Комо. Розміщення у готелі. Ночівля. 
 
День 2 Мілан - оз. Комо   
Сніданок у готелі. Екскурсія по місту Комо. Вільний час. Ви зможете піднятись фунікулером в гірське містечко 
Брунате на оглядовий майданчик (вартість - близько 5 євро), здійснити прогулянку на катері по мальовничому 
озеру Комо. Відвідати розкішну аристократичну виллу Карлотта і курортне містечко Белладжио (вартість проїзда 
по маршруту - приблизно 30 євро). Повернення до готелю. Ночівля в Комо. 
 
День 3 Комо – Генуя 
Сніданок.  Виселення з готелю. Переїзд в Геную. Оглядова екскурсія містом. Вільний час. Ви зможете відвідати 
генуезький Акваріум – самий великий океанаріум Європи. Поселення до готелю. Ночівля. 
 
День  4 Генуя - Чінкве Терре 
Сніданок. Вільний день у Генуї. Для бажаючих – додаткова екскурсія на узбережжя Чінкве Терре (60 євро + 

квитки на транспорт приблизно 40 євро). *Увага! Автомобільний транспорт в селища не допускається. 
Пересування під час екскурсії на електричці, на катері ій пішки (квитки на транспорт оплачуються самостійно, 
(від 45 євро). Повернення в Геную. Ніч у готелі. 
 
День 5 Генуя – Сан-Ремо  
Сніданок. Переїзд в Сан-Ремо. Оглядова екскурсія містом. Поселення до готелю. Вільний час. Ночівля. 
 
День 6 Сан-Ремо (Ніцца)   
Сніданок. Відпочинок на морі. Для бажаючих додаткова екскурсіявНіццу (40 євро). Можливість відвідування 
міського пляжу в Ніцці. Повернення у готель. Ніч у готелі. 
 
 День 7 Сан-Ремо. 
 Сніданок. Вілпочинок на морі. Ніч у готелі. 
 
День 8 Сан-Ремо (Сен-Поль-де-Ванс + Канни) 
Сніданок. Вільний день для відпочинку на морі. 
Для бажаючих додаткова екскурсія в Канни і Антіби (50 евро) 
У вільний час можна відпочити на пісчаних канських пляжах і викупатись в морі. 
Повернення до готелю. Ночівля. 
 
День 9 Сан-Ремо 
Сніданок. Вільний день для відпочинку на морі. 
 
День 10 Сан-Ремо (Ез + Монако) 
Сніданок. Вільний день для відпочинку на морі. 
Для бажаючих екскурсія в Езз і Монако, Монте Карло (45 євро). Повернення до готелю. Ночівля. 
 
День 11 Сан-Ремо – Київ 
Сніданок. Виселення з готелю. Перееїзд до міланського аеропорту Мальпенса. Виліт до Київа о 13:40. Прибуття 
в аеропорт Бориспіль о 17:20 за київським часом. 

 
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. 
Увага! 
Груповий авіаквиток з даного туру виписується не раніше ніж за день до вильоту. 
Просимо не хвилюватися та зберігати спокій! 


