
Яскраві барви Італії 
 

8 днів – 399 євро 
Рим – Ватикан – Неаполь – Помпеї – Сієна – Флоренція (Монтекатіні-Терме) – Піза – Венеція 

 
У вартість входить 
Автобус за маршрутом; 
Кваліфікований гід -навушники на весь 
період-15 євро 
Проживання в готелях 3* або 4*; на H/B або В/В 
Екскурсії за програмою; 
Дегустація вина та типових продуктів. 

У вартість не входить 
Міжнародний авіапереліт; 
Медична страховка; 
Проїзд у зони Ztl**; 10 євро 
Міський податок на проживання; оплата на 
Факультативні екскурсії і вхідні квитки. 

 
День 1 Ваше місто/Київ – Рим 
Приліт в аеропорт Рима. Зустріч з представником компанії з табличкою «T.U.O». 
Трансфер і розміщення в готелі. Вечеря. Ніч у готелі. 
 

      День 2 Рим 
Сніданок у готелі. Оглядова екскурсія по Риму, під час якої Ви побачите основні архітектурні пам'ятки, що 
відображають різні епохи та стилі багатовікової історії міста: Колізей, Римські Форуми, Пантеон, центральну 
вулицю дель Корсо, фонтан ді Треві, площу Венеції, Капітолійський пагорб і багато інших визначних 
пам'яток. 
Вечеря. За додаткову плату можна відвідати екскурсію «Нічний Рим». 

 

День 3 Рим - Ватикан 

Сніданок у готелі. Екскурсія по музеях Ватикану. Вільний час. Факультативно пропонуються екскурсії: 
«Колізей і Палатинський пагорб», «Римські Замки» – маленькі середньовічні міста-фортеці, або «Рим 
Християнський». Увечері за додаткову плату можлива вечеря в ресторані-театрі. 

 

День 4 Рим – Неаполь – Помпеї 

Сніданок у готелі. Вільний день у місті. 
Для охочих за додаткову плату пропонується екскурсія на цілий день у Неаполь і Помпеї. 

 

День 5 Рим – Сієна – Флоренція (Монтекатіні-Терме) 

Сніданок у готелі. Переїзд до Флоренції – міста епохи Відродження. По дорозі зупинка в К'янті для дегустації 
вина і місцевої продукції. Для охочих за додаткову плату пропонується екскурсія в Сієну. 
Прибуття до Флоренції. Оглядова екскурсія по місту. Після закінчення екскурсії розміщення в готелі в 
Монтекатіні-Терме або в центрі Флоренції згідно із заброньованим тарифом. 
Вечеря. Для тих, хто зупинився в центрі Флоренції, можлива додаткова екскурсія "Нічна Флоренція". 

 

День 6 Флоренція (Монтекатіні-Терме) - Піза - Регіон Болоньї (регіон Венето) 

Сніданок у готелі. У першій половині дня пропонується факультативна екскурсія до Пізи. 
Переїзд до Флоренції. Вільний час у місті або за додаткову плату можна придбати екскурсію в Галерею 
Уффіці чи Палац Пітті. Переїзд у район Болоньї або регіон Венето. По дорозі можлива зупинка для 
відвідування Outlet Barberino. Розміщення в готелі. Вечеря. Ніч у готелі. 

 

День 7 Регіон Болоньї (регіон Венето) - Венеція 

Сніданок у готелі. Екскурсія на цілий день до Венеції. Вільний час у місті. Факультативні екскурсії: Палац 
Дожів, прогулянка по Лагуні з гідом або катання на гондолах. Трансфер назад у готель. Можливе 
розміщення в центрі Венеції (оплачується додатково). Вечеря. Ніч у готелі. 

 

День 8 Венеція - Ваше місто/Київ 

Сніданок у готелі. Трансфер в аеропорт Венеції. Виліт. Повернення в Україну. 

Додаткова інформація 

Екскурсії за програмою: 

Оглядова екскурсія по Венеції – 1,5 години; 
Оглядова екскурсія по Флоренції – 2 години; 
Оглядова екскурсія по Риму – 3 години; 
Екскурсія по музеях Ватикану – 3 години; 
Дегустація вина та типових продуктів. 
 
Факультативні екскурсії і вхідні квитки:Вхідні квитки в музеї та собори; 
Вхідні квитки в музеї Ватикану (включаючи бронь) – 30 євро; 
Екскурсія «Нічний Рим» з гідом – 33 євро; 
Екскурсія «Християнський Рим» з гідом – 35 євро; 
Екскурсія «Римські Замки» з гідом – 40 євро; 
Вечеря в ресторані-театрі (входить вода і вино) – 50 євро; 
Екскурсія в Неаполь і Помпеї (цілий день) – 70 євро; 



Екскурсія «Колізей і Палатинський пагорб» – 45 євро; 
Екскурсія в Сієну з гідом – 42 євро; 
Екскурсія в Пізу з гідом – 37 євро; 
Галерея Уффіці/ Палац Пітті (включаючи квитки) – 55 євро; 
Екскурсія "Нічна Флоренція" – 30 євро; 
Проїзд по «Каналу Джудекка» туди/ назад – 20 євро; 
Проїзд по «Каналу Джудекка» & «Гранд Каналу» – 38 євро; 
Прогулянка на катері по Лагуні у Венеції – 29 євро; 
Катання на гондолі – 20 євро. 


