
Дотягнися до хмарин: природні шедеври Італії (з екскурсією "Тре Чіме") 
 
11 днів – 849 євро 
Київ - Мілан - південь озера Гарда (Сірміоне) - Верона - Венеція - Кортіна д'Ампеццо - Тре Чіме ді Лаворедо 
- озеро Браєс - озеро Мізуріна - Брессаноне - Больцано - Мерано (сади Сісі) - північ озера Гарда 
(Мальчезіне, Ріва-дель-Гарда, Лімоне-суль-Гарда) - озеро Ізео - Бергамо – Київ 
 
У вартість входить 

Авіапереліт Київ – Мілан – Київ; Польотні дані: PS311 
KBPMXP 1040 1240 / PS312 MXPKBP 1340 1725 
10 ночей у готелях; 2/3-місні номери, душ, WC 
Харчування – сніданки в готелях; 

Проїзд на комфортабельному автобусі за маршрутом; 
Супровід гіда; Аудіогід (2,5 євро/день) 
Екскурсії, зазначені в маршруті. 

У вартість не входить 

Віза за потреби; Для туристів з не біометричними 
паспортами оформлення візи- 70 євро, діти до 18 років і 
пенсіонери – 35 євро; 
Страховка; 10 євро до 60 років, 15 євро старше 60 років, 20 

євро після 70 років; 
Доплата за одномісне розміщення 400 євро; 
Вхідні квитки в музеї, додаткові екскурсії; 

Проїзд у міському транспорті; 
Податок на проживання в готелях; Оплачується готівкою 
гідові перед поселенням у готель. 

 
День 1 Київ – Мілан 
Виліт з Києва в Мілан о 10:40. Прибуття в Мілан о 12:40 за місцевим часом. Збір групи в аеропорту, посадка 
в автобус. Переїзд до Мілана. Оглядова екскурсія. Поселення в готель, ночівля. 
 
День 2 Верона - південна частина озера Гарда - Сірміоне 
Сніданок у готелі. Виїзд до Верони. Вільний час у центрі Верони. 
Охочих запрошуємо на факультативну екскурсію «Серце Верони» (12 євро, включаючи вхідний квиток). Усіх 
охочих запрошуємо на факультативну екскурсію «Південна частина озера Гарда» (20 євро). 
Ми зробимо зупинку в курортному містечку Сірміоне.  
Охочі зможуть відвідати термальні басейни «Aquaria» (2 години – 22 євро).  
Рекомендуємо здійснити прогулянку на 20-місних катерах по блакитній гладі озера (12 євро – 30 хвилин). 
Обід на озері Гарда. Повернення до Верони ввечері. Поселення в готель. Ночівля у Вероні. 
 
День 3 Верона – Венеція - острів Мурано 
Сніданок у готелі. Переїзд до Венеції (25 євро, включаючи трансфер у центр Венеції на кораблі). 
Оглядова екскурсія по історичному центру Венеції. Факультативна екскурсія на острів Мурано з 
відвідуванням однієї з великих фабрик з виготовлення виробів з муранського скла (40 євро, включаючи 
обслуговування корабля, послуги місцевого гіда і гіда на фабриці).  
Переїзд у Доломітові Альпи. Ночівля в Альпах. 
 
День 4 Кортіна-д'Ампеццо - оз. Мізуріна - Брессаноне - оз. Браєс 
Сніданок у готелі. Переїзд до курортного містечка Кортіна д'Ампеццо. 
Усіх охочих запрошуємо на екскурсію «Принади Доломітових Альп: озеро Мізуріна, місто Брессаноне, озеро 
Браєс» (25 євро). Повернення в Кортіна д'Ампеццо.  Переїзд у готель. Ночівля в готелі. 
 
День 5 Тре Чіме ді Лаваредо 
Сніданок. Вільний день у Кортіна д'Ампеццо. 
Факультативна екскурсія "За три перевали" (40 євро + квиток на автобус по Національному парку Тре Чіме). 
На спеціальному автобусі для гірської місцевості (квиток 8 євро в обидва кінці) вирушимо до масиву Тре 
Чіме ді Лаваредо. Повернення в готель ввечері. Ночівля в готелі. 
 
День 6 Долина Валь-ді-Фасса: Віго-ді-Фасса, Кампітелло, Канацей - оз. Кареццо 
Сніданок. Виселення з готелю. Переїзд у Доломітові Альпи в долину Валь-ді-Фасса (за день 110 км). 
По дорозі зупинимося на оглядовому майданчику блакитного озера Карецца. Піднімемося підвісною 
канатною дорогою (вхідний квиток самостійно – 15 євро, за наявності групи 20 осіб) на висоту 2500 метрів і 
побачимо з оглядового майданчика неповторні за своєю красою скелясті гірські вершини масиву Катіначчіо. 
Обід у національному ресторані, якому понад сто років (оплата самостійно). 
Переїзд у Кампітелло-ді-Фасса. Наймасштабнішою в Італії канатною дорогою Funivia Col Rodella 
піднімаємося на оглядовий майданчик (2000 м) масиву Селла (вхідний квиток 16 євро 60 центів за наявності 
групи 20 осіб). Переїзд і поселення в готель у місті Больцано. Ночівля в готелі. 
 
День 7 Больцано – Мерано - замок Траутманнсдорф - сади Сісі 
Сніданок. Виселення з готелю. Оглядова екскурсія по Больцано. Можлива дегустація місцевих вин, сирів і 
шпека (приблизно 12 євро з людини).  
Після полудня можлива факультативна екскурсія в місто Мерано і замок Траутманнсдорф (15 євро). 
Охочі зможуть провести час у термальних басейнах «Merano Terme» (квиток 14 євро). 
Переїзд у готель в районі Ріва-дель-Гарда. Ночівля в готелі. 
 
 
 
 



День 8 Північна частина озера Гарда: Ріва-дель-Гарда - Лімоне-суль-Гарда 
Сніданок у готелі. Екскурсія по Ріва-дель-Гарда.  
Буде можливість повечеряти в Баварському ресторані (оплата самостійно). За сприятливої погоди можливе 
відвідування перлини західного берега озера Гарда – містечка Лімоне-суль-Гарда на прогулянковому 
кораблі (від 12 євро). Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 9 Ріва-дель-Гарда – Монте-Бальдо - Мадонна-делла-Корона - водоспад Каската-ді-Вароне 
Сніданок у готелі. Вільний день у Ріва-дель-Гарда. 
У гарну погоду можливий підйом на згаслий вулкан Монте-Бальдо за допомогою підйомника "Panorama" 
(квиток 16 євро за наявності більше 20 туристів). Пікнік на вершині вулкана. 
Усіх охочих запрошуємо на екскурсію до Мадонна-делла-Корона – унікальної церкви, вибитої в скелі високо 
в горах (вартість 25 євро). Можливе відвідування водоспаду в скелях Каската-ді-Вароне (10 євро). 
Повернення ввечері в Ріва-дель-Гарда. Ночівля в готелі. 
 
День 10 оз. Ізео - острів Монта-Ізола - Бергамо 
Сніданок у готелі. Переїзд на озеро Ізео в місто з такою ж назвою. Прогулянка центром міста. 
Прогулянка на катері по озеру з висадкою на острові Монте-Ізола (вартість 10 євро). 
Заселення в готель у районі Бергамо. Вільний час у готелі. 
Для охочих факультативна екскурсія «Вечірнє Бергамо» (вартість 15 євро, включаючи квиток на фунікулер).  
Переїзд у готель. Ночівля в готелі. 
 
День 11 Мілан - Київ 
Сніданок. Переїзд до Мілана. Виліт до Києва а/к МАУ о 13:40. 
Прибуття до Києва о 17:20 (за розкладом). 
 
Додаткова інформація 
Груповий авіаквиток на цей тур виписується не раніше, ніж за день до вильоту. Просимо не перейматися і 
зберігати спокій! 


