
Природні шедеври Італії: гори, долини, озера 
 

11 днів, від 949 євро, 24.08.2020 

Київ – Мілан – озеро Гарда (Сірміоне) – Верона – Перджине Вальсугана – озеро Кальдонаццо – 
Кампітелло-ді-Фасса (Доломітові Альпи) – Канацеї (озеро Карецца) – Кортіна-д'Ампеццо (Тре Чіме ді 
Лаворедо) – Больцано – Мерано – Ріва-дель-Гарда – Мальчезіне (вулкан Монте-Бальдо) – Лімоне-суль- 
Гарда – озеро Ізео – Бергамо – Мілан – Київ 

 
У вартість входить У вартість не входить 
Авіапереліт Київ – Мілан – Київ; Польотні дані: 
PS311 KBPMXP 1040 1240 / PS312 MXPKBP 1340 1720 

Віза за потреби; Для туристів з не біометричними 
паспортами 70 євро, діти до 18 років і пенсіонери – 35 євро; 

10 ночей в готелях 3*; 2/3-місні номери, душ, WC. Доплата за 
SNGL (одномісне розміщення) – 400 євро 

Страховка 10 євро до 60 років, 20 євро старше 60 років, 25 
євро після 70 років; 

Сніданки в готелях; Вхідні квитки в музеї, додаткові екскурсії; 
Проїзд на комфортабельному автобусі за вказаним маршрутом Проїзд у міському транспорті; 
Супровід гіда й екскурсії за програмою; Податок на проживання в готелях від 2,5 євро на добу. 

 
 

День 1 Київ – Мілан 

Переліт Київ – Мілан (Мальпенса). Посадка в автобус, переїзд до Мілана. Екскурсія по Мілану. Поселення 
в готель, ночівля. 

 

День 2 Мілан - оз.Гарда (Сірміоне) - Верона 

Сніданок. Виїзд до Верони, по дорозі зупинка на озері Гарда в місті Сірміоне. Оглядова екскурсія по місту. 
Можливе катання на катерах по озеру (12 євро – 30 хв). Обід на озері Гарда (оплата самостійно). 
Бажаючі сможуть відвідати термальні бассейни «Aquaria»(вхід 22 евро на 2 години) 
Приїзд у Верону в другій половині дня. Поселення в готель. Вільний час. Бажаючих запрошуемо на 
екскрсію «Серце Верони» (20 євро). Ніч у готелі. 

 

День 3 Верона (Пержіне Вальсугана, озеро Кальдонаццо) 

Сніданок. Вільний день у Вероні. Факультативна екскурсія "Приваби долини Вальсугана" (20 євро). Проїзд 
на автобусі по містечку Перджине Вальсугана. Підйом пішки до замку на горі (близько 20 хвилин). 
Переїзд до озера Кальдонаццо. Відпочинок та обід (оплата самостійна) на березі озера в містечку Лідо 
Сан Кристофоро. Ночівля у Вероні. 

 

День 4 Верона–Віго ди Фасса – Кампітелло-ді-Фасса-Канацеї 

Сніданок. Переїзд у Доломітові Альпи в долину Валь-ді-Фасса. Підйом по підвісній канатній дорозі 
(вхідний квиток самостійно 15 євро при наявності групи 20 чоловік) на оглядовий майданчик вершин 
масиву Катіначчо. Обід у національному ресторані (оплата самостійно). Переїзд у Кампітелло-ді-Фасса. 
Підйом на оглядовий майданчик масиву Селла (вхідний квиток 16 євро 60 центів при наявності групи 20 
чоловік). Переїзд і поселення в готель в містечку Канацей. 

 

День 5 Канацеї - Тре-Чіме-ді-Лаваредо 

Сніданок. Вільний день у містечку Канацей.Факультативна екскурсія "За три перевали" (50 євро + квиток 
на автобус по Національному парку Тре Чіме). На спеціальному автобусі для гірської місцевості (квиток 8 
евро в обидва кінця) вирушимо до масиву Тре Чіме ді Лаворедо. Повернення в готель пізно у вечері. 

 

День 6 Канацеї 

Сніданок. Вільний день у містечку Канацей. 
Можливо відвідати бассейни з альпійскою водою в містечку Канацей (14 євро ).Бажано мати свою 
шапочку для басейну (аренда коштує 3 евро) Обід в Альпах. Повернення в готель. 
Факультативна екскурсія "Блакитні Доломіти" (25 євро): підйом на оглядовий майданчик Бельведере 
(вхідні квитки 16 евро 60 центів при наявності групи 20 чоловік). Повернення в готель пізно у вечері. 

 

День 7 Канацеї-Больцано (Мерано) 

Сніданок. Переїзд у Больцано. Оглядова екскурсія. Можлива дегустація місцевих вин , сирів та шпека 
(приблизно 12 евро с персони). Заселення в готель 
У другій половині дня факультативна екскурсія в місто Мерано та замок Траутсмандорф (10 євро). 
Факультатив включає у себе відвідування замку Траутманнсдорф (вхідні квитки в сади і замок 11 євро 
при наявності групи 20 чоловік), та вечірню прогулянку по центру курортного містечка Мерано. Ночівля у 
районі Больцано. 

 

День 8 Больцано - Ріва-дель-Гарда (Лімоне-суль-Гарда - вулкан Монте Бальдо) 
Сніданок у готелі. Переїзд на північну частину озера Гарда, у містечко Ріва-дель-Гарда. Оглядова 
екскурсія. Огляд водоспаду в скелях (квиток 4.5 євро при наявности группи 20 персон, і 6 евро - при 
кількості меньше, ніж 20). Повернення до міста Ріва дель Гарда.Вільний час у місті. Факультативна 



екскурсія до Мадонна делла Корона (вартість 25 євро). Повернення у вечері до Ріва дель Гарда. Ночівля. 
 

День 9 Ріва-дель-Гарда 

Сніданок. Вільний день у Ріва-дель-Гарда. Пляжний відпочинок на березі озера. Можливо відвідати разом 
з гідом Феєрії в курортне містечко Мальчезіне (квиток на рейсовий автобус самостіно), і прогулятися по 
містечку. Із Мальчезіни в гарну погоду можливий підйом на згаслий вулкан Монте- Бальдо за допомогою 
підйомника "Panorama" (квиток 15 евро при наявності більше 20 туристів ). Пікнік на вершині вулкана. 
З містечка Ріва дель Гарда або Мальчезине можна здійснити подорож на катері на західний берег озера 
Гарда, у курортне містечко Лімоне-суль-Гарда (вхідний квиток на катер від 5 до 8 евро). Ночівля в готелі . 

 

День 10 Ріва-дель-Гарда - оз.Ізео - Мілан 

Сніданок у готелі. Переїзд на озеро Ізео в містечко з такою ж назвою.Прогулянка по центру міста 
Прогулянка на катері по озеру на острів Монте Ізола (10 євро). Висадка на острові в містечку Sensole або 
Peschiera Moraglio. Факультативна екскурсія "Вечірній Бергамо" (вартість 20 євро). 
Ті туристі, що вже були у Бергамо, можуть зайнятися шопінгом у торговому центрі «Orio centro». Переїзд 
у Мілан. Ночівля в готелі. 

 

День 11 Мілан — Київ 

Сніданок у готелі. Трансфер до аеропорту. Переліт Мілан – Київ. 


