
  

 

 

10-денний автобусний тур ІТАЛІЯ. МОРЕ-АМОРЕ 

Країни: Італія, Сан-Марино, Австрія, Угорщина 

Міста:  Розоліна Маре (6 днів/5ночей), Сан-Марино, Феррара, Падуя, Венеція, 
Клагенфурт, Балатон, Егер 

Детальна програма подорожі: 

28 
чер 
ЧТ 

 
07.00 –  виїзд з Києва на комфортному автобусі зі спальними місцями 
 

29 
чер 
ПТ 

14.00 – прибуття на Адріатичне узбережжя 
Італії. Поселення до готелю *** у м. РОЗОЛІНА 
МАРЕ, ІТАЛІЯ (сніданки включені) на 6 днів / 5 
ночей.  
 
Це курортне містечко має чудову інфраструктуру 
для відпочинку: чисті піщані пляжі, лагідне море, 
паркову лісову смугу, спортивні та дитячі 
майданчики, віндсерфінг, водні лижі, дискотеки 
та чисельні рибні ресторани.  

 

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


30 
чер 
СБ 
- 

03 
лип 
ВТ 

 

Під час  відпочинку заплановані три факультативні поїздки: 
 
САН-МАРИНО (10€) - 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. 
 
ФЕРРАРА (5€). Колоритна архітектура старовинних 
вуличок пронизана духом Середньовічної епохи. 
За часів Ренесансу тут побудовані прекрасні 
собори, площі, палаци. У наші дні  Феррара, що 
розмістилася в долині річки По, перебуває під 
захистом могутніх фортечних стін загальною 
протяжністю близько дев'яти кілометрів. З 1995 
року історичну частину Феррари внесли до 
переліку пам'яток   ЮНЕСКО. Символом міста 
вважається величний замок Естенсе. 
 
 
ПАДУЯ  (5€) - місто Святого Антонія, а також 
найчарівнішого центру в стилі пізньої готики в 
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. 
 
І це ще не все. В один із днів «пошоппінгуємо» - в 
outlet містечку та величезному торговельному 
центрі. 

 

04 
лип 
СР 

 

Сніданок. До 14.00 - відпочинок на морі.  
15.00-22.00 ВЕНЕЦІЯ - найдивовижніше і 
найзнаменитіше місто в світі - місто на воді. Воно 
підкорює з першого погляду. Величні й чудові 
палаци утворюють химерний та таємничий світ, 
де витонченість готики переплітається  з пишною 
розкішшю бароко. І майже всюди чути плескіт 
води, яка, омиваючи цоколі будинків, 
відображає архітектурні шедеври.  
Нічний переїзд. 
 

http://www.euroways.com.ua/ferrara.html
http://www.euroways.com.ua/padova_ua.html


05 
лип 
ЧТ 

 

08.00-15.00 КЛАГЕНФУРТ, АВСТРІЯ. Як тільки не 
називають це місто - і південною перлиною 
Австрії, і чудовою трояндою на озері Вертензеє, 
і найгарнішим австрійським містом. І воно 
дійсно вражає своєю пишністю численних 
туристів. Розвинена інфраструктура, старовинна 
частина міста, безліч розваг - все це робить 
Клагенфурт одним з улюблених місць, 
відвідуваних туристами. 
18.00 - розміщення у готелі *** в Угорщині. 

06 
лип 
ПТ 

 

Сніданок.  
10.30-14.00 - ОЗЕРО БАЛАТОН, УГОРЩИНА - 
найбільше в Центральній Європі. Дно озера 
вкрите дрібним оксамитовим піском. Чиста 
тепла вода, мальовничі пейзажі узбережжя, 
роблять цей курорт популярним не тільки серед 
жителів країни, а й серед туристів зі всієї Європи. 
Угорці часто називають озеро «Угорським 
морем» або Бальчі (Balcsi). 
 
17.30-20.30 ЕГЕР. Архітектурний ансамбль міста 
є  багатогранним: пам'ятники турецького 
мистецтва знаходяться поруч  з гарними 
католицькими церквами, середньовічна 
фортеця відмінно гармонує з більш пізніми 
будівлями у стилі барокко. Егер відомий своїми 
цілющими мінеральними джерелами і 
купальнями. Егер - це також батьківщина й 
вогняних червоних вин.  
 
 Дегустація угорських вин з гуляшем (11€)   у 

вікових льохах, вирубаних з туфу в Долині Красунь. 

07 
лип 

17.00 – повернення до Києва 

 

 

 

 

Україна, Київ, вул. Гоголівська, 39, оф. 2 

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

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

 
Вартість: 425 євро. Включає: 

 
 проїзд на комфортному автобусі 
 відвідини УСІХ міст, зазначених у 

програмі туру  
  готелі*** зі сніданками  (розміщення у 

2-місних номерах)  
 спальне місце в автобусі  

 

 
Додатково: 

 
 послуги місцевих ліцензованих гідів (5€ - 

10€ за екскурсію) – за бажанням 
 

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 

 

Формування групи здійснюється  до 05 ЧЕРВНЯ 
 

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

