
 

 

 

 

 

 

12-денний  автобусний пляжний тур:   СИЦИЛІЯ.  ЖОДНОГО ДНЯ БЕЗ МОРЯ! 

 •      їдемо: на сонячну Сицилію     •     побачимо: 15 міст     •     скупнемося:  у 5 морях! 

Міста:  Лідо ді Юзоло, Ріміні, Сан-Марино, Палермо,  Чефалу, Санто Стефано ді Камастра, 

Еолійські острови (Ліпарі, Вулкано),  Агрідженто, Скала дей Туркі, Джардіні Наксос, 

Таорміна, вулкан Этна,   ВІареджо, Піза, Лукка, Венеція, Падуя  

Моря: Адріатичне, Тірренське, Середземне, Іонічне, Лігурійське 

Детальна програма подорожі: 

01 лип 
СБ 

 
07.00 –  виїзд з Києва на комфортному автобусі зі спальними місцями.   
 

02 лип 
НД 

12.00-16.00 –   ЛІДО ДІ ЮЗОЛО - курортне містечко на 
Венеціанській рів’єрі з чудовою інфраструктурою: чисті 
піщані пляжі довжиною 14 км, лагідне море, дискотеки, 
бари, ресторани. Охайні вулиці, невеликі комфортні 
готелі, вілли, найдовша у Європі торговельна вулиця, 
сімейна атмосфера та італійська гостинність – тут є все, 
що потрібно для гарного відпочинку. 
18.00 - поселення до готелю***. 
 

http://www.euroways.com.ua/avtobus.html
http://www.euroways.com.ua/lido-di-jesolo.html
http://www.euroways.com.ua.html
http://www.euroways.com.ua/sicilia-5-mare.html


 

 

03 лип 
ПН 

Сніданок. 10.00-19.00 РІМІНІ - це ворота до 
Італії, синонім італійського гостинності та 
привітності, пульсуюче серце узбережжя зі 
своєю 2000-річною історією та культурою. 
Ріміні - ідеальне місце для відпочинку.   
М'який клімат і 15 км золотистих піщаних 
пляжів зробили місто одним з 
найпопулярніших курортів Адріатичного 
узбережжя. 

 
Факультативно рейсовим автобусом (9€) - САН-
МАРИНО - одна з найвідвідуваніших туристами 
європейських країн. Головною "родзинкою" 
цієї республіки, навіть незважаючи на її крихітні 
розміри, залишається  велика кількість замків 
та чудово збережений вигляд середньовіччя. 
Майже все населення країни живе в невеликих 
містечках-замках, які настільки мальовничі, що 
постійно слугують своєрідними декораціями 
для історичних фільмів. Нічний переїзд. 

04 лип 
ВТ- 

08 лип 
СБ 

07.00 – паромна переправа на о. Сицилія.  
13.00 – прибуття на узбережжя Тірренського моря, поселення  на 4 ночі до готелю***.  
Сніданки включені. 
 
ВІДПОЧИНОК на МОРІ 
 

 

05 лип 
СР 

 

 
 16.00-19.00 САНТО-СТЕФАНО-ДІ-КАМАСТРА - 
невеличке містечко, розташоване на узбережжі 
Тірренського моря, майже на кордоні між провінціями 
Мессіни і Палермо. Місто є відомим завдяки   
стародавньому мистецтву виробництва кераміки, що 
до сих пір зберігає типові риси, смаки і спосіб життя 
Сицилії. Уздовж його вулиць у центрі знаходяться 
кілька майстерень, де у вас буде можливість придбати 
місцеві, дуже вишукані   барвисті вироби з кераміки.  

http://www.euroways.com.ua/rimini.html
http://www.euroways.com.ua/san-marino.html
http://www.euroways.com.ua/san-marino.html
http://www.euroways.com.ua/santo-stefano-camastra.html


 

 

06 лип 
ЧТ 

 

Сніданок. 10.00-15.00 ПАЛЕРМО – столиця 
провінції  Сицилія. Перша ж асоціація, пов’язана 
з назвою міста,  це – сицилійська мафія, яка 
дійсно панувала тут до початку 1990-х. Проте – це 
вже у минулому. Маючи більш, ніж 3000-річну 
історію, Палермо є що показати туристам. Його 
доволі часто називають музеєм під відкритим 
небом, адже місто має величезну кількість 
пам’яток, а найбільш цікавим є арабський період 
історії міста! Кафедральний собор, Капелла 
Палатина, Театр Массімо, Катакомби капуцинів, Сенаторський та Норманський палаци, фонтан 

Преторія, Ботанічний сад – цей перелік 
можна продовжувати і продовжувати...  
 
16.30-18.30 ЧЕФАЛУ - старовинне 
сицилійське містечко, засноване до 
нашої ери і якому вдалося зберегти свій 
стародавній вигляд. Його часто ще 
називають перлиною Сицилії. 
Повернення до готелю. 

07 лип 
ПТ 

 

Сніданок. Вільний день для відпочинка на морі або факультативно (45€)  – денна подорож 
на швидкохідному комфортабельному катері на ЕОЛІЙСЬКИЙ АРХІПЕЛАГ (ЛІПАРСЬКІ 
ОСТРОВИ), що складається з 7 островів вулканічного походження, два з яких - діючі вулкани 
(Вулкано і Стромболі). Оспіване Гомером міфічне царство бога вітрів є надбанням людства і 
охороняється ЮНЕСКО. Унікальні місця, багаті історією, чудовими видами, унікальними 
сувенірами і дуже смачною острівною кухнею. Ви відвідаєте два острови - Ліпарі і Вулкано. 

 

08 лип 
СБ 

 

Сніданок. Переїзд на Середземноморське узбережжя 
Сицилії. 13.00-15.00 АГРІДЖЕНТО - ДОЛИНА ХРАМІВ - 
один з найвидатніших прикладів мистецтва і 
архітектури Великої Греції, а також одна з головних 
визначних пам'яток острова і національний пам'ятник 
Італії. Територію долини було внесено до переліку 

спадщини 
ЮНЕСКО.  

15.15-17.00 
«ТУРЕЦЬКІ 

СХОДИ» - головний пляж в околицях Реалмонте. 
Використовувати тут слово «рай» цілком доречно. 
Білосніжний скелястий берег СКАЛА-ДЕЙ-ТУРКІ є 
одним з найвідвідуваніших місць у провінції. 
17.15 - поселення до готелю **** у курортному 
містечку ПОРТО ЕМПЕДОКЛЕ. 

http://www.euroways.com.ua/palermo.html
http://www.euroways.com.ua/cefalu.html
http://www.euroways.com.ua/isole-eolie.html
http://www.euroways.com.ua/isole-eolie.html
http://www.euroways.com.ua/agrigento-2.html
http://www.euroways.com.ua/scala-dei-turchi.html
http://www.euroways.com.ua/scala-dei-turchi.html
http://www.euroways.com.ua/scala-dei-turchi.html


 

 

09 лип 
НД 

 

Сніданок. 12.00-21.00 Прибуття до курортного 
містечка ДЖАРДІНІ НАКСОС на узбережжі Іонічного 
моря. Це перша грецька колонія на Сицилії, а також 
популярна туристична місцевість, що зберігає на своїй 
території безліч скарбів: історичних, культурних і 
природних. Туристи з усього світу полюбили цей 
морський курорт з кришталево чистою водою і 
прекрасними пляжами за багату історію і 
доброзичливі, гостинні серця місцевих жителів. 

ТАОРМІНА була столицею Сицилії ще у IX-му ст. і до 
цього часу їй вдалося зберегти особливу атмосферу та 
середньовічну архітектуру. Це містечко вважається 
елітним та аристократичним курортом, гостями якого 
були Гете, Далі, Дюма, Вагнер, Мопассан та ін. 
Останній, до речі, казав: «маючи  усього один день на 
Сицилію, без сумніву, обирайте Таорміну». І він мав 
рацію! Дивовижної краси море, чисті піщані пляжі, 
гірські схили Тауро, чудові краєвиди та вулкан Етна – 
все це робить Таорміну курортом №1 на Сицилії.  

22.00 – паромна переправа на материкову частину 
Італії.  Нічний переїзд. 

10 лип 
ПН 

 

10.00 – 19.00 ВІАРЕДЖІО  - тосканське місто     на березі 
Лігурійського моря, столиця курортної зони Версілія. 
Гармонійне поєднання передгір'я, соснових гаїв і 
блакиті моря утворює пейзаж неповторної чарівності та 
краси. 
Дістатися до Пізи і Лукки найшвидше (20 хв) на 
електричці. Вартість квитка - 3,5 €. 
  
ПІЗА відома всьому світу в першу чергу завдяки своїй 

дзвіниці. Це "місто одного дива",  популярність якого 
відображена на ретельно підстриженому яскраво-
зеленому трав'яному килимі Прато-де-Міраколі (Поля 
чудес), де підносяться Баптистерій, "падаюча вежа" 
Кампаніла і кладовище Кампо-Санто. З 1987 року 
площа Чудес занесена до переліку об'єктів всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО 
 
ЛУККА  - чудове місто 
на березі річки 
Серкіо в регіоні 
Тоскана. Жоден справжній мандрівник не відмовить собі у 
нагоді відівідати місто з багатовіковою історією, що оточене 
кріпосними стінами XVI століття, які практично не 
постраждали від часу, серед архітектури Середньовіччя і 
Відродження, колоритних ринків і магазинчиків з місцевими 
делікатесами ... Лукка здатна здивувати, зачарувати, 
заінтригувати і залишити незабутні враження. 

21.00 – поселення до готелю ***. 

http://www.euroways.com.ua/giardini-naxos.html
http://www.euroways.com.ua/taormina.html
http://www.euroways.com.ua/viareggio.html
http://www.euroways.com.ua/pisa.html
http://www.euroways.com.ua/lucca.html


 

 

11 лип 
ВТ 

 

Сніданок. На Ваш вибір: 
ВЕНЕЦІЯ - найдивовижніше і найвідоміше місто у світі 
- місто на воді. Воно підкорює з першого погляду. 
Величні й прекрасні палаци утворюють химерний та  
таємничий світ, де витонченість готики переплітається  
з пишною розкішшю бароко. І майже повсюди чути 
плескіт води, яка, омиваючи цоколі будинків, 
відображає архітектурні шедеври. 
 
або 

 
ПАДУЯ - місто Святого Антонія, а також найчарівнішого 
центру в стилі пізньої готики у Північній Італії. Воно не 
настільки грандіозне, як Рим, не настільки барвисте, як 
Венеція. Але своєю тисячолітньою історією, численними 
культурними пам'ятками і тихим характером Падуя 
здатна зачарувати навіть найвимогливішого туриста. 
19.00 - виїзд.  
Транзит по Словенії та Угорщині. 

12 лип 
СР 

 
23.00 – повернення до Києва. 

 

 

 

 

 

 

04071, Україна, Київ, вул. Ярославська, 39А 

тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874 

On-line бронювання: www.euroways.com.ua 
 

 
Вартість: 535 євро. Включає: 

 
 проїзд на комфортному автобусі 
 відвідини УСІХ міст, зазначених у 

програмі туру, окрім факультативних  
  готелі*** зі сніданками  (розміщення 

у 2-місних номерах)  
 паромні переправи 
 спальне місце в автобусі під час нічних 

переїздів 
 

 
Додатково: 

 
 віза, візовий центр та страхування (70€) 
 послуги місцевих ліцензованих гідів 

(5€/год.  екскурсії) – за бажанням 
 

 
ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 

ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 
 

 

 

 

http://www.euroways.com.ua/venetsiya-2.html
http://www.euroways.com.ua/padova_ua.html
http://www.euroways.com.ua/
http://www.euroways.com.ua.html

