
Ліньяно-Пінета: Відпочинок на березі Адріатичного моря 

 
11 днів – 899 євро 
 
Київ – Мілан – Ліньяно-Пінета – Сабб’ядоро – Доломітови Альпи (Кортіна д’Ампеццо) – Венеція – Хорватія 

(півострів Істрія – Опатія – Мощеницька Драга) – Словенія (Постойнска Яма – Ліпіца) – Мілан – оз. Комо – 

Швейцарія (оз. Лугано – Гандрія) – Бергамо – Мілан – Київ 

У вартість входить 
Авіапереліт Київ-Мілан-Київ ; Польотні дані: PS311 KBPMXP 
1040 1240 / PS312 MXPKBP 1340 1720   
Проживання у готелях; 7 ночей в готелі категорії 3 * курорт 
Ліньяно; 3 ночі в готелі категорії 3 * в місті Мілан; 
Сніданки у готелях; 
Проїзд на комфортабельному автобусі за вказаним 
маршрутом; 
Супровід гіда та екскурсії, зазначені в програмі. 

У вартість не входить 
Віза за потреби; Оформлення візи для туристів з не 
біометричними паспортами 70 євро, для дітей до 18 років та 
пенсіонерів - 35 євро; 
Страховка; 10 євро до 60 років, 20 євро після 60 років і 25 євро 
- після 70 років; 
Доплата за SNGL; 270 євро 
Додаткові екскурсії; 
Податок на проживання в готелях; від 2.5 євро за добу. 

 
Додаткова інформація 
Під час подорожі туристична фірма залишає за собою право змінювати готелі по маршруту на готелі такого 
ж класу й вище. 
Порядок проведення екскурсій за програмою може змінюватися залежно від погодних умов, розкладу 
роботи музеїв, місцевих свят та інших побічних чинників. 
Груповий авіаквиток з даного туру виписується не раніше ніж за день до вильоту. Просимо не хвилюватися 
та зберігати спокій! 
 
Готелі: 
HOTEL NEW YORK 3*S, Lignano Pineta 
Готель розташований в центрі міста, в оточенні прохолодних сосен, неподалік від пляжу - 6-7 хвилин 
неспішної ходьби. Затишні й комфортабельні номери з балконом, ванною кімнатою з душем, кондиціонером, 
опаленням, супутниковим телебаченням, прямою телефонною лінією, дротовим радіо, міні-баром і сейфом. 
Готель має власний ресторан і бар. На великий критій терасі — кафе-морозиво. Також є читальний зал, 
ліфт, стоянка. 
Приватний пляж. 
HOTEL B&B SESTO SAN GIOVANNI 3*, Milano-Sesto S.Giovanni 
 
День 1 Київ - Мілан - Ліньяно-Пінета 
Зустріч з гідом в аеропорту «Бориспіль» о 8:10. Переліт з аеропорту «Бориспіль» (Київ) в аеропорт Мілана 
(Мальпенса), виліт - 10:15. 
Прибуття в Мілан о 12:05. Переїзд у Ліньяно. Поселення в готель у Ліньяна-Пінета, вільний час. 
 
День 2 Ліньяно-Пінетта – Сабб’ядоро 
Сніданок. Прогулянка вуличками Сабб’ядоро, вільний день для відпочинку на морі. 
 
День 3 Ліньяно-Пінета – Доломітови Альпи (Кортіна д’Ампеццо) 

Сніданок. Факультативна екскурсія в Доломітови Альпи (35 евро. по дорозі декілька зупинок з ресторанами в 

мальовничих місцях  та захоплюючими видами з оглядових майданчиків (квиток - самостійно, ціна від 20 

євро). Повернення до готелю на Адріатичному узбережжі. 

День 4 Ліньяно-Пінета – Венеція 
Сніданок. Відпочинок на морі. Екскурсія до Венеції. Оглядова екскурсія по місту. Трансфер до площі Святого 

Марка по венеціанській лагуні (25 євро).  
 
День 5 Ліньяно-Пінета 
Сніданок. Вільний день. Відпочинок на морі. 
 
День 6 Ліньяно-Пінета – Хорватія (півострів Істрія – Опатія – Мощеницька Драга) 

Сніданок. Вільний день для відпочинку на морі.Факультативна екскурсія «Ласкаво просимо до Хорватії» (35 

евро). 

День 7 Ліньяно-Пінета – Словенія (Постойнска Яма – Ліпіца) 

Сніданок. Вільний день. Відпочинок на морі. Факультативна екскурсія до Словенії (35 евро + вхідні квитки). 

День 8 Ліньяно-Пінета– Мілан 
Сніданок. Виселення з готелю. Від'їзд до Мілану, оглядова екскурсія містом, вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 9 Мілан – оз. Комо – Швейцарія (оз. Лугано – Гандрія) 

http://www.hotel-newyork.it/
https://www.google.com.ua/maps/place/B%26B+Hotel+Milano+Sesto/@45.5270427,9.2286847,14.75z/data=!4m16!1m8!3m7!1s0x0:0x6d779e1a4fe1874c!2sB%26B+Hotel+Milano+Sesto!5m1!1s2018-06-15!8m2!3d45.5269907!4d9.2294967!3m6!1s0x0:0x6d779e1a4fe1874c!5m1!1s2018-06-15!8m2!3d45.5269907!4d9.2294967


Сніданок. Вільний день в Мілані. Факультативна екскурсія: «Озеро Комо + озеро Лугано. Місто Лугано 
(Швейцарія)» (45 євро). Факультативно: круїз на кораблі по озеру (без виходу на берег), з оглядом 
апетитного містечка Гандрія (квиток 27 франків або 25 євро). Або підйом на фунікулері на гору Сан-
Сальваторе або Монте Бре (квиток 27 франків). 
 
День 10 Мілан – Бергамо 
Сніданок. Вільний час. Факультативна екскурсія в Бергамо (20 євро на людину). 
 
День 11 Мілан – Київ 
Сніданок. Трансфер в аеропорт Мілана - Мальпенса. Виліт до Києва о 13:40. 
Прибуття до Києва о 17:20 (за розкладом).  


