
Римські канікули mini 
 
4 дні – 315 євро 

 
Київ – Рим – Київ 

 
У вартість входить 
Проживання в обраному готелі на B/B; 
Харчування; їдальня/шведський стіл 
Асистент в аеропорту Фьюмичино; 
Груповий трансфер; аеропорт – готель – аеропорт із 
супроводжувачем; 
Оглядова екскурсія по Рим ( 3 год); 

У вартість не входить 
Авіапереліт; 
Додаткові екскурсії; 
Вхідні квитки в музеї та собори; 
Міський податок на проживання; оплачується на місці в 
готелях 
Страховка; 

 
День 1 Київ – Рим 

Прибуття в аеропорт Рима Фьюмічіно. Зустріч із супроводжувачем. Трансфер і розміщення в готелі. 
 

День 2 Рим 

Сніданок. Оглядова екскурсія по Риму, під час якої перед Вами відкриються основні архітектурні пам'ятки, 
що відображають різні епохи та стилі багатовікової історії міста: Колізей, Римські Форуми, Пантеон, 
центральна вулиця дель Корсо, фонтан ді Треві, площа Венеції, Капітолійський пагорб і багато інших 
визначних пам'яток. Вільний час у місті. 

 

День 3 Рим 

Сніданок. Вільний час у Римі. Для охочих – екскурсія в музеї Ватикану з гідом (за додаткову плату) або 
екскурсія на цілий день у Флоренцію з гідом (за додаткову плату). У Римі для охочих – екскурсія в Галерею 
Боргезе (за додаткову плату). 

 

День 4 Рим – Київ 

Сніданок. Трансфер в аеропорт Рима. Виліт до Києва. 
 
Додаткові екскурсії 

 
Екскурсія "Римські замки" 45 євро 
Екскурсія до Флоренції (цілий день) 115 євро 
Вечеря в театрі-ресторані в Римі (у вартість входить мінеральна вода і вино) 50 євро 
Екскурсія в Галерею Боргезе (включаючи вхідний квиток) 62 євро 
Екскурсія в Неаполь і Помпеї (цілий день), включаючи вхідний квиток у Помпеї та обід у ресторані в Помпеях 
(у вартість входить ¼ л вина і ½ л води на особу) 110 євро 
Екскурсія в музеї Ватикану (включаючи вхідний квиток і бронювання) 57 євро 
Екскурсія "Нічний Рим" (3 години) 30 євро 
Екскурсія "Колізей і Палатинський пагорб" (включаючи вхідні квитки) 48 євро 
Екскурсія "Християнський Рим" 40 євро 
Екскурсія до Венеції (включаючи навушники та квитки на потяг) - 155,00 євро 
 
Програми групові – назви готелів і зміст програм відомо за день до вильоту, але на практиці програма може 
змінюватися і в процесі її виконання в частині назви і розташування готелів. Італійський туроператор 
гарантує отримання повного обсягу оглядових вражень, але порядок виконання екскурсій і переїздів може 
змінюватися під час туру. 
Груповий трансфер здійснюється тільки під прямий рейс до Італії до 12:00. 

 

VIP-сервіс 190 євро/особа: 

1) Індивідуальний трансфер аеропорт – готель – аеропорт. 
2) Оглядова екскурсія по Риму з індивідуальним гідом. 
3) Екскурсія в музеї Ватикану з індивідуальним гідом (включаючи трансфер). 

 
Під час подорожі туристична фірма залишає за собою право змінювати готелі по маршруту на готелі такого 
ж класу і вище. 
Порядок проведення екскурсій за програмою може змінюватися залежно від погодних умов, розкладу 
роботи музеїв, місцевих свят та інших побічних чинників. 


