
Весна в Італії! 
 
7 днів – 799 євро 
 
Київ – Мілан – озеро Маджоре – Стреза – Локарно – Аскона (Швейцарія) – Південна частина озера Гарда – 
півострів Сірміоне – Верона – Венеція – острів Мурано – Північна частина озера Гарда – Ріва-дель-Гарда – 
Лімоне-суль-Гарда – Мілан – Київ 
 
У вартість входить 
Авіапереліт Київ – Мілан – Київ;  
Проживання в готелях; 2-місні номери, душ, WC.  
Харчування; сніданки в готелях 
Проїзд на комфортабельному автобусі за маршрутом; 
Супровід гіда, екскурсії за програмою; аудіогід - близько 2 
євро/день 

У вартість не входить 
Доплата за SNGL (одномісне розміщення) - 290 євро 
Медична страховка; 10 євро до 60 років, 15 євро після 60 років 
та 25 євро після 70 років 
Вхідні квитки в музеї, факультативні екскурсії; 
Податок на проживання в курортних містах; оплачується 
готівкою гідові перед поселенням у готель 
Проїзд у міському транспорті. 

Правила в'їзду до Італії для туристів  >>> 
 
Польотні дані: 

PS311 KBPMXP 1040 1230 

PS312 MXPKBP 1440 1825 

День 1 Київ – Мілан – озеро Маджоре – Стреза 
Зустріч з гідом в аеропорту Бориспіль о 8:40. Переліт з аеропорту Бориспіль (Київ) до Мілана (а/п 
Мальпенса), виліт – 10:40. Приліт у Мілан о 12:30. 
Переїзд на береги озера Маджоре.  Вільний час у місті Стреза. Охочі зможуть відвідати на катері два 
острови з архіпелагу Борромейських островів: Ізола деї Пескаторі та Ізола Белла (25 євро). 
Поселення в готель у районі озера Маджоре. Ночівля в готелі. 
 
День 2 Озеро Маджоре – Локарно – Аскона (Швейцарія) 
Сніданок у готелі. Вільний день на озері Маджоре. 
Факультативна екскурсія до Швейцарії (40 євро). Відвідування міст Локарно й Аскона. 
Повернення в готель у районі озера Маджоре. Ночівля в готелі. 
 
День 3 Південна частина озера Гарда - півострів Сірміоне - Верона 
Сніданок у готелі в районі озера Маджоре. Переїзд на озеро Гарда. 
Екскурсія «Чарівність південних берегів озера Гарда». Прогулянка по курортному місту Сірміоне.  
Прогулянка на катерах з оглядом мармурових берегів півострова Сірміоне, «місцевої ямайки», джерела 
термальної води «Байола» (12 євро). Можливе відвідування термальних басейнів «AQUARIA» (квиток на 2 
години – 22 євро, покупка самостійно в касі термального комплексу). 
Охочі зможуть відвідати «Гроти Катула» – найбільший у Північній Італії археологічний музей під відкритим 
небом (квиток 6 євро). У другій половині дня переїзд у Верону. Заселення в готель. 
Вечірня пішохідна прогулянка по Вероні. Ночівля в готелі. 
 
День 4 Верона – Венеція – острів Мурано 
Сніданок у готелі. Вільний час у Вероні. Факультативна екскурсія у Венецію (35 євро, включаючи трансфер у 
центр Венеції на кораблі). Оглядова екскурсія по місту. Вільний час у Венеції. 
Факультативна екскурсія на острів Мурано з відвідуванням однієї з великих фабрик з виготовлення 
муранського скла (45 євро, включаючи обслуговування корабля і місцевого гіда та гіда на фабриці). 
Повернення в готель. Ночівля у Вероні. 
 
День 5 Північна частина озера Гарда - Ріва-дель-Гарда - Лімоне-суль-Гарда - Мілан 
Сніданок у готелі. Вільний час у Вероні. Запрошуємо охочих на цілий день у північну частину озера Гарда на 
екскурсію «Красоти скелястих берегів» (35 євро). Відвідування міста Ріва-дель-Гарда. 
За сприятливої погоди, можливе відвідування перлини західного берега озера Гарда – містечка Лімоне-
суль-Гарда на прогулянковому кораблі (від 12 євро).  Можливе відвідування водоспаду в скелях Каската ді 
Варона (квиток від 6 євро).  
Ближче до вечора – переїзд у Мілан. Поселення в готелі. Ночівля в готелі в районі Мілана. 
 
День 6 Мілан 
Сніданок у готелі. Увага! У цей день усі пересування по Мілану на громадському транспорті (метро, трамвай 
тощо, оплата самостійно). Оглядова екскурсія по Мілану. 
Вільний час у Мілані. Повернення в готель. Ночівля в готелі в районі Мілана. 
 
День 7 Мілан – Київ 
Сніданок. Переїзд в аеропорт Мілана (Мальпенса). Виліт до Києва а/к МАУ о 13:40. 
Прибуття до Києва о 17:20 (за розкладом). 

https://feerie.com.ua/ua/node/2132

