
Від Женеви до Мілана через Альпи 
 
7 днів – 799 євро 
Київ – Мілан – оз. Гарда – Сірміоне – Верона – Шамоні-Монблан – Женева – Веве, Монтре (Швейцарія) – оз. 
Маджоре – Стреза – Палланца – Локарно – Аскона – оз. Комо – Тремеццо – Белладжо – Мілан – Київ 
 
У вартість входить 

Авіапереліт; Київ-Мілан-Київ 
7 ночей у готелях 3*; за маршрутом зі сніданками, доплата 
за одномісне проживання 255 євро 

Проїзд на комфортабельному автобусі; за маршрутом 
Супровід феєричного гіда; 
Екскурсійне обслуговування за маршрутом. 

У вартість не входить 

Медична страховка (8 євро до 60 років та 13 євро після 60 
років); 
Факультативні екскурсії, вхідні квитки в музеї; 

Податок на проживання в готелях; за маршрутом 
Віза за потреби; для власників не біометричних паспортів 
Особисті витрати. 

 
Додаткова інформація 
Екскурсійні дні та екскурсії можуть мінятися місцями залежно від погоди та інших факторів. 
 
День 1, субота Київ – Мілан 
Зустріч з гідом в аеропорту Бориспіль о 8:40.  Переліт в аеропорт Мілана (Мальпенса), виліт – 10:40. 
Приліт у Мілан о 12:30. Двогодинна оглядова екскурсія Міланом. Вільний час у центрі Мілана. 
Переїзд у готель. Ніч у готелі. Всього за день – 50 км. 
 
День 2, неділя Мілан – оз. Гарда – Сірміоне – Верона – Мілан 
Сніданок. Вільний день у Мілані. 
Факультативна екскурсія: «Чарівність південних берегів озера Гарда» (20 євро). Ідеально почати екскурсію 
по озеру з катання на швидкісних катерах навколо півострова Сірміоне (10 євро – 30 хвилин катання). 
Пішохідна екскурсія містом Сірміоне.  
Вільний час на озері Гарда в містечку Сірміоне (3 години). За три години можна: 
1. Встигнути пообідати в затишному кафе на березі найбільшого і найбільш блакитного озера Італії та 
відвідати безліч чудових магазинів. 
2. Скупатися в термальних джерелах. Термальні басейни AQUARIA розташовані в місті Сірміоне (вхідний 
квиток на 1,5 години – 15 євро, на 2,5 години – 25 євро).  
3. Відвідати руїни вілли римського поета Катулла (6 євро). 
Охочі можуть продовжувати свій відпочинок на озері, а для любителів динамічних турів у другій половині 
дня можлива факультативна екскурсія: "Відвідування Верони – міста Ромео і Джульєтти" (15 євро).  Дві 
години вільного часу для шопінгу в центрі Верони або вечері в затишному кафе. 
Збір групи. Повернення в готель. Ніч у готелі. Всього за день – 320 км. 
 
День 3, понеділок Мілан – Шамоні-Монблан – Женева 
Сніданок у готелі. Переїзд до Женеви (320 км, тунель під Монбланом). 
Підйом на Монблан не гарантований і можливий за умови роботи фунікулера, оплата фунікулера самостійно 
– від 20 євро. Оглядова екскурсія Женевою. 
Поселення в готель на території Швейцарії чи Франції. Ніч у готелі. Всього за день – 320 км. 
 
День 4, вівторок Женева – Веве, Монтре (Швейцарія) 
Сніданок у готелі. Переїзд до Женеви. Вільний день у Женеві. 
Факультативна екскурсія: «Подорож берегами Женевського озера: Веве, Монтре» (35 євро). 
Повернення в готель. Ніч у готелі. Всього за день – близько 200 км. 
 
День 5, середа Женева – оз. Маджоре – Стреза 
Сніданок у готелі. Переїзд на береги озера Маджоре. Вільний час у місті Стреза. 
Охочі можуть відвідати на катері два острови з архіпелагу Боромейських островів: Ізола деї Пескаторі та 
Ізола Белла (20 євро). Вечеря на курорті Стреза в рибному ресторані (оплата самостійно). 
Поселення в готель у районі озера Маджоре. Ніч у готелі. Всього за день – 280 км. 
 
День 6, четвер оз. Маджоре – Палланца – Локарно – Аскона 
Сніданок у готелі. Вільний день на озері Маджоре. 
Можливе відвідування вілли Таранто в курортному місті Палланца (час роботи вілли Таранто – з 8:30 до 
18:30; ціна квитка для дорослих – 11 євро, для дітей від 6 до 14 років – 5,50 євро). 
Факультативна екскурсія до Швейцарії (35 євро). Відвідування міст Локарно й Аскона. 
Повернення в готель у районі озера Маджоре. Ніч у готелі. Всього за день – 90 км. 
 
День 7, п'ятниця оз. Маджоре – оз. Комо – Тремеццо – Белладжо – Мілан 
Сніданок у готелі. Вільний день на озері Маджоре. 
Факультативна екскурсія: «Озеро Комо. Вілли і парки італійської знаті »(30 євро). 
Переїзд до Мілана близько 20:00. Ніч у готелі. Всього за день – 210 км. 
 
День 8, субота Мілан – Київ 
Сніданок у готелі. Переліт Мілан (Мальпенса) – Київ (Бориспіль): 13:40 – 17:35. 


