
Перлини Європи: Італія, Австрія, Німеччина 
 
11 днів – 899 євро 
Київ – Мілан – Бергамо – Тревізо – Клагенфурт – Грац – Відень – долина Вахау – Зальцбург – озерний край 
Зальцкаммергут – Інсбрук – Обераммергау – Больцано – Верона – Мілан – Київ 
 
У вартість входить 

Авіапереліт Київ–Мілан–Київ; 
Проживання в готелях; 10 ночей; доплата за одномісне 
розміщення - 350 євро 

Харчування; сніданки в готелях 
Проїзд на комфортабельному автобусі; за маршрутом 
Супровід гіда; аудіогід - 2.5 євро на день 

Екскурсії за маршрутом. 

У вартість не входить 

За потреби – віза: для власників не біометричних паспортів 
віза - 70 євро, для дітей до 18 років і пенсіонерів - 35 євро 
Медична страховка; 10 євро до 60 років, 15 євро після 60 років 

і 20 євро після 70 років 
Вхідні квитки в музеї; 
Додаткові екскурсії; 

Проїзд у міському транспорті; 
Податок на проживання в курортних містах; оплачується 
готівкою гідові перед поселенням у готель. 

 
Додаткова інформація 
Авіапереліт Київ–Мілан–Київ. Польотні дані: 
PS311 KBPMXP 1 040 1240 
PS312 MXPKBP 1340 1725 
 
День 1 Київ – Мілан (Мальпенса) – Бергамо – Тревізо 
Прибуття в аеропорт Мальпенса о 12:35 (за розкладом). Переїзд у Бергамо. Прогулянка по Старому місту. 
 
День 2 Тревізо – Клагенфурт – Грац 
Сніданок. Звільнення готельних номерів. Переїзд у Клагенфурт. Пішохідна екскурсія по історичному центру 
міста. Переїзд у Грац. Оглядова екскурсія. 
 
День 3 Грац – Відень 
Сніданок. Звільнення готельних номерів. Переїзд до Відня. Оглядова автобусно-пішохідна екскурсія. 
 
День 4 Відень – долина Вахау 
Сніданок. Вільний час у Відні. 
Для охочих пропонується захоплююча екскурсія в долину Вахау – чудову історичну місцевість, яку 
називають «колискою Австрії» (вартість автобусної поїздки на цілий день складає 50 у.о.). 
У рамках екскурсії Ви також побачите старовинні живописні міста Кремс і Дюрнштайн, відвідаєте 
надзвичайно красиве бенедиктинське абатство Мельк (вхідний квиток – 12 у.о.) і прекрасний древній замок 
Шаллабург з його чудовими садами. 
 
День 5 Відень 
Сніданок. Вільний день у Відні (Увага! У цей день пересування по місту на громадському транспорті!). 
Можливе також відвідування знаменитого палацово-паркового ансамблю Шенбрунн з оглядом 
імператорських апартаментів (вхідний квиток – 16-20 у.о.), каретного двору імператора (вхідний квиток – 
близько 10 у.о.), найдавнішого в Європі зоопарку (вхідний квиток – 20 у.о.) і популярного парку розваг 
Пратер із запаморочливими атракціонами, гігантським Віденським колесом огляду (вхідний квиток – 12 у.о.) і 
смачними стравами традиційної віденської кухні. 
 
День 6 Відень – Зальцбург 
Сніданок. Звільнення готельних номерів. Переїзд у Зальцбург. Пішохідна оглядова екскурсія. 
Охочі увечері зможуть відвідати найбільший і найзнаменитіший пивний трактир Австрії «Августинерброй». 
 
День 7 Зальцбург – Зальцкаммергут 
Сніданок. Вільний час у Зальцбурзі. Факультативно – автобусна екскурсія в казковий озерний край 
Зальцкаммергут (вартість поїздки майже на цілий день – 40 у.о.). 
 
День 8 Зальцбург – Інсбрук 
Сніданок. Звільнення готельних номерів. Відвідування «альпійського Версаля» Херренкімзеє – 
найрозкішнішого палацу «казкового короля» Баварії Людвіга II (вартість квитка, що включає екскурсію по 
палацу і трансфер на катері до палацового острова і назад, – 17 у.о.). 
Переїзд в Інсбрук. Оглядова пішохідна екскурсія. 
 
День 9 Інсбрук – Обераммергау 
Сніданок. Вільний час в Інсбруку. Факультативно – захоплююча поїздка на весь день по знаменитій 
«Альпійській дорозі» (вартість – 45 у.о.). 
По дорозі – відвідування древнього бенедиктинського монастиря Етталь, огляд королівського замку 
Ліндерхоф (вхідний квиток – близько 10 у.о.). 
Зупинка в селі Обераммергау. Відвідування знаменитих баварських королівських замків Нойшванштайн і 
Хоеншвангау (вхідний квиток + автобусний трансфер до мосту Марії – від 15 у.о.). 



 
День 10 Інсбрук – Больцано – Верона 
Сніданок. Звільнення готельних номерів. Вільний час в Інсбруку. Можливе відвідування легендарного 
старовинного замку Амбрас або великого стокового магазину (аутлета) для шопінгу. 
Переїзд у Больцано – столицю Південного Тіроля (Італія). Прогулянка по місту з оглядом основних 
визначних пам'яток. Вільний час. 
Переїзд у район Верони. Для охочих – захоплююча романтична вечірня прогулянка по «місту закоханих». 
 
День 11 Верона – Мілан (Мальпенса) – Київ 
Сніданок. Звільнення готельних номерів. Переїзд в аеропорт Мальпенса (Мілан). Виліт до Києва. 
Прибуття в аеропорт Бориспіль (за розкладом). 


