
 

 

 

 

 

 

12-денний автобусний  ГІРСЬКОЛИЖНИЙ ТУР до ІТАЛІЇ (ЛІВІНЬО) 

3 Країни: Угорщина, Італія, Швейцарія 

6 Міст: Будапешт, Лівіньо, Борміо, Санкт-Моріц, Верона, Хайдусобосло 

СКІ ПАС - БЕЗКОШТОВНО!!!  

Детальна програма поїздки: 

14 гру 
ЧТ 

20.00 – виїзд з Києва  поїздом 099К до  МУКАЧЕВО 

15 гру 
ПТ 

Прибуття у МУКАЧЕВО. 07.00 - виїзд до Угорщини на комфортабельному автобусі зі спальними 
місцями 
 
13.30-22.30  БУДАПЕШТ. Його вважають одним з 
найгарніших в Європі: види, що відкриваються тут 
погляду, не можна порівняти ні з чим іншим. Існує 
декілька чудових оглядових майданчиків: гора Геллерт, 
Рибацький бастіон, Базиліка Святого Іштвана, 
Променадна набережна. Місто сповнене  музеями, 
унікальними архітектурними спорудами, виставковими 
залами. Більш того, це єдина столиця в Європі, яка є 
справжнім курортом: 26 купалень, більш ніж 100 

термальних джерел. Нічний переїзд. 
 

http://www.euroways.com.ua/avtobus.html
http://www.euroways.com.ua/avtobus.html


 

 

16 гру 
СБ 

ЛІВІНЬО, ІТАЛІЯ. До прибуття на гірськолижний курорт - заїзд до торгового центру і продуктого 
супермаркету. Поселення на 7 ночей до готелю *** або апартаментів у Лівіньо на висоті 2000 м н.р.м. 
 
Лівіньо - найбільший гірськолижний курорт Італії, 
розташований на висоті 1816 м. поруч зі 
швейцарським кордоном. Характеризується 
відмінними погодними умовами (відсутність вітру, 
більш ніж 200 сонячних днів на рік і до 2,5 м снігу 
взимку). Лівіньо належить до лижного регіону 
Альта-Вальтелліна: єдиний ski-pass дає можливість 
кататися на трасах Борміо і Санта-Катерина. З часів 
Наполеона Бонапарта місто є зоною безмитної 
торгівлі. У 250 магазинах дьюті-фрі представлені 
найкращі італійські та світові марки одягу і взуття, 
новинки годинникових і ювелірних брендів, широкий вибір парфумерії та косметики, алкогольних і 
тютюнових виробів, а також гірськолижного спорядження. 
Серед численних плюсів Лівіньо - гарантований сніг, ідеально підготовлені траси та висока якість 
європейського відпочинку. 
 
Отримання скі-пасів. Вихід на схили Carosello. 
 

17 гру 
НД 

2-й день катання у ЛІВІНЬО 

18 гру 
ПН 

3-й день катання у ЛІВІНЬО. У вільний час – візит до 
БОРМІО - легендарного гірськолижного курорту і 
середньовічного центру культури. Він відомий з давніх 
давен: згадка про його дев'ять термальних джерел 
датується  I-м  століттмя нашої ери. Борміо став 
користуватися популярністю як гірськолижний курорт з 
60-х рр. минулого століття. 

Борміо - ще й дивовижне мальовниче містечко з 
багатою історією. 

19 гру 
ВТ 

4-й день катання у ЛІВІНЬО 
У вільний час - сноу-парк для лижників і бордерів на схилах Mottolinо 

20 гру 
СР 

5-й день катання у ЛІВІНЬО 
У вільний час - відвідування аквацентру AQUAGRANDA 

21 гру 
ЧТ 

6-й день катання у ЛІВІНЬО 

22 гру 
ПТ 

Виїзд до швейцарського САНКТ -МОРІЦ. Катання на схилах Corvatsch і Corviglia (вартість денного 
скіпасу - 79 CHF). 
Санкт-Моріц часто називають столицею Альп. Тут 
безліч розкішних готелів, спа і модних магазинів в 
оточенні чудових альпійських гір і озер. Основні 
визначні пам'ятки: падаюча вежа, залишки 
мавританської церкви XVI століття, музей Сегантіні. 
Ентузіасти зимових видів спорту знайдуть тут 350 км 
схилів з найсучаснішою інфраструктурою. «Домашня» 
гора Санкт Моріца Корвілья має найкрутіший схил у 
Швейцарії - Piz Nair Wall зі 100% вертикальним 
скиданням. 
Увечері - повернення до Лівіньо. 



 

 

23 гру 
СБ 

11.00 – 21.00   ВЕРОНА, ІТАЛІЯ - одне з найвідоміших 
міст Північної Італії. У його старій частині збереглося 
безліч унікальних античних пам'яток і чудових палаців, 
збудованих з місцевого рожевого вапняку в Середні 
віки. За кількістю пам'яток дохристиянської доби 
Верона поступається лише Риму. Шекспір писав - "Але 
світу немає за стінами Верони". І для місцян ця фраза є 
незаперечною істиною. Суворі міські стіни надійно 
охороняють таємниці і легенди про доблесних воїнів, 
щасливе та трагічне кохання, одна з яких, про Ромео і 

Джульєтту, прославила Верону як найромантичніше місто світу, перетворивши його у Столицю всіх 
закоханих. 
 

24 гру 
НД 

11.00 - 16.00. ХАЙДУСОБОСЛО - найвідоміше місто з 
водолікарнями на Великій Угорській рівнині. Головні 
пам'ятки - купальний комплекс зі знаменитим спа, 
купальнею під відкритим повітрям, аквапарк і Аква-палац. 
Купальний комплекс пропонує незабутні розваги своїм 
гостям протягом усього року. 
 
18.00-20.00 - проходження кордону Угорщина-Україна. 
 
Дорога додому 

25 гру 
ПН 

17.00 –  повернення на автобусі до Києва. 

  

 

 

 

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

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

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

 
Вартість: 495 євро. Включає: 

 
 проїзд на комфортному автобусі 
 СКІ ПАС на 6 днів 
 відвідини УСІХ міст, зазначених у програмі 

туру 
 7 ночей у готелі*** чи апартаментах  
 спальне місце в автобусі під час нічних 

переїздів 

 
Додатково: 

 
 пішохідна екскурсія по Вероні (10€)   
 страховка (спорт) 
 залізничний квиток  Київ-Мукачеве (в один бік) 

  
 

Формування групи здійснюється  до  15 ЛИСТОПАДА 

 

 

 

http://www.euroways.com.ua/

