
Ніцца - перлина Лазурового Берега (11 днів) 
 
11 днів – від 1049 євро 
 
Київ - Ніцца - (Канни - Леренські острови - Вердонський Каньйон, Мустьє-Сент-Марі - Сен-Поль-де-Ванс, 
Ванс, Гурдон - Антіб - Ез Вілляж - Монако - Ментон) - Ніцца – Київ 
 
У вартість входить 
Прямий авіапереліт МАУ - Київ-Ніцца-Київ; 
Трансфер під рейс: PS 135 0930 1135|PS 136 1850 2245 
10 ночей в готелях зі сніданками: дво-тримісні номери, душ, 
WC 
Проїзд автобусом за вказаним маршрутом: кондиціонер, ТБ. 
Супровід гіда; Аудіогід з розрахунку 2 євро / день 
Екскурсії, вказані в програмі. 

У вартість не входить 
Додаткові екскурсії; 
Податок на проживання в курортних містах: 2 євро з особи \ 
ніч - оплачується готівкою гіду перед поселенням в готель 
Проїзд в міському транспорті; 
Медична страховка: 10 євро - до 60 років, 20 євро - після 60 
років 
Віза за потреби: консульський збір + послуги з оформлення 
візи - 80 євро, дитина до 18 років і пенсіонери - 40 євро 
Доплата за одномісне розміщення 350 євро. 

 
День 1 Київ - Ніцца 
Виліт з Києва до Ніцци рейсом PS 135 о 09:30, прибуття до Ніцци о 11:35. 
Зустріч з гідом. Завантаження речей в автобус.  
Поселення в готелі. Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 2 Ніцца 
Сніданок. Оглядова екскурсія містом. Вільний час для відпочинку і прогулянок. Ніч у готелі. 
 
День 3 Ніцца (Канни - Леренські острови) 
Сніданок. Вільний час в Ніцці. За бажанням -  екскурсія Канни + Леренські острови (30 євро). 
Леренські острови (Сен-Оноре або Сен-Маргарит) - огляд визначних пам'яток островів (одного або двох), 
купання в морі. Кораблики на острови за додаткову оплату (приблизно 15 євро -1 острів). 
Повернення в готель. Ніч у готелі. 
 
День 4 Ніцца (Вердонський Каньйон, Мустьє-Сент-Марі) 
Сніданок. За бажанням екскурсія "Вердонський каньйон" (50 євро). Прогулянка по місту Кастелян. 
Вільний час для обіду і відвідування магазинів. Ніч у готелі. 
 
День 5 Ніцца 
Сніданок. Вільний час для відпочинку, відвідування музеїв та магазинів. Екскурсія на пагорб Сімʼє. Охочим - 

можливість відвідати музей Матісса. Ніч у готелі. 

День 6 Ніцца (Сен-Поль-де-Ванс, Ванс, Гурдон) 
Сніданок. Вільний день в Ніцці. За бажанням -  екскурсія «Романтика французької провінції: Сен-Поль-де-
Ванс, Ванс, Гурдон» (50 євро). Обід. 
Переїзд мальовничою дорогою вздовж Вовчого каньйону. Зупинка для огляду дива природи - Вовчого 
водоспаду (1 євро).  
Повернення в готель. Ніч у готелі. 
 
День 7 Ніцца (Антіб) 
Сніданок. Вільний день у Ніцці. За бажанням поїздка в Антіб (25 євро). 
Вільний час для купання в морі. Повернення в Ніццу. За бажанням відвідування Вілли Ротшильд (25 євро). 
 
День 8 Ніцца - (Ез Вілляж - Монако) 
Сніданок. Вільний день в Ніцці. За бажанням -  екскурсія Ез + Монако (40 євро). Ніч у готелі. 
 
День 9 Ніцца 
Сніданок. Вільний день в Ніцці для відвідування музеїв і магазинів. Ніч у готелі. 
 
День 10 Ніцца (Ментон) 
Сніданок. Вільний день в Ніцці. Для охочих екскурсія «Ментон - місто-сад» (25 євро). 
Повернення в готель. Вільний час у Ніцці. Ніч у готелі. 
 
День 11 Ніцца - Київ 
Сніданок.  
Виліт з Ніцци до Києва рейсом PS 136 о 18:50, прибуття до Києва о 22:45. 
 


