
 

 

 

 

 8 - денний автобусний тур:  БЕЛЛА ТОСКАНА   

Країни:  Італія, Сан-Марино 

Міста:  Болонья, Сан-Марино, Ареццо, Сієна, Сан Джіміньяно, Монтекатіні 

Терме, Віареджо, Піза, Лука,  Ла Спеція, ЧІНКВЕ ТЕРРЕ (Ріомаджоре, Манарола, 
Корнілья, Вернацца, Монтероссо), Флоренція 

Детальна  програма поїздки: 

06 
кві 
СБ 

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

07 
кві 
НД 

15.00 – прибуття до БОЛОНЬЇ, ІТАЛІЯ. «Вчена, Червона, 
Товста» (la Dotta, la Rossa, la Grassa) - цими трьома 
визначеннями іноді характеризують Болонью - столицю 
регіону Емілія-Романья, маючи на увазі, що тут 
знаходиться один з найстародавніших університетів, 
червоний колір її дахів і стін та смачну місцеву кухню. 
Гармонійне поєднання старовинних традицій і 
сучасності робить місто відкритим для всіх і притягує 
сюди туристів. 
19.00 - поселення до готелю ****.   

http://www.euroways.com.ua/avtobus.html
https://www.euroways.com.ua/bologna.html
https://www.euroways.com.ua/italiya.html


 

 

08 
кві 
ПН 

Сніданок. 10.30-13.30 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. 
 
16.00 - 19.00 АРЕЦЦО - одне з найдавніших і 
найгарніших міст Тоскани. Його вулиці зберігають 
пам’ять багатьох століть. Бокаччо у своєму 
«Декамероні» описував саме ці місця. А практично 
поруч знаходиться інша вікова пам'ятка: будинок 
великого Петрарки. Незважаючи нa велику кількість 
пам'яток історії та кyльтури, Ареццо знаходився обабіч 
туристичних маршрутів. Вузькі вулиці і чарівні площі 
міста стaли популярні завдяки режисерові Р. Беніньї, 
який зняв у Ареццо сцени фільму «Життя пpeкрасне». 
19.30 - поселення до готелю ***.   

09 
кві 
ВТ 

Сніданок.  
10.00-15.00 СІЄНА - справжня італійська красуня, 
знайомство з якою захопить будь-якого мандрівника. 
Адже на нього чекають чудові палаци, неймовірної 
краси Кафедральний собор, дивовижні фонтани і 
скульптури, величні площі і звивисті вузькі вулички. 
Сієна - одне з найгарніших міст провінції Тоскана, що 
досі зберегло культурну та історичну спадщину 
середньовічних часів. 
 
16.00 – 18.30 Серед осяяних сонцем пагорбів долини 
Ельса і Сієни, височить чудове містечко САН-
ДЖІМІНЬЯНО   в оточенні стін XIII століття, всередині 
яких історія нібито зупинилася. Це і є улюблена 
туристами Тоскана, край пшеничних полів, 
виноградників і стародавніх містечок, К'янті і Валь 
д'Орча, вишуканої кухні і незрівнянних ароматів. 
Панорама Сан-Джіміньяно здалеку нагадує нью-
йоркський Манхеттен з його хмарочосами. 
Наблизившись, переконуєшся, що все-таки перебуваєш 
у середньовічній Італії. 
 
20.00 – поселення до готелю у МОНТЕКАТІНІ ТЕРМЕ.  
Це чудове тосканське містечко, що розташувалося  між 
Флоренцією і Пізою, славиться не лише натхненними 
пейзажами, давньоримською архітектурою та  чистим 
повітрям, але й термальними джерелами, відомими ще 
з часів етрусків. 

https://www.euroways.com.ua/san-marino.html
https://www.euroways.com.ua/arezzo.html
https://www.euroways.com.ua/siena.html
https://www.euroways.com.ua/san-gimignano.html
https://www.euroways.com.ua/san-gimignano.html
https://www.euroways.com.ua/montecatini-2.html


 

 

10 
кві 
СР 

Сніданок.  

09.00 – ВІАРЕДЖІО  - тосканське місто     на узбережжі 

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 - 3,6 €. 

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. 

18.00 – повернення до готелю*** у МОНТЕКАТІНІ ТЕРМЕ. 

 

11 
кві 
ЧТ 

Сніданок. 10.00-17.00 ЛА СПЕЦІЯ-ЧІНКВЕ ТЕРРЕ.   Ла СпецІя —  лігурійське місто, що затишно 
влаштувалося в однойменній затоці, яку часто 
називають «бухтою Поетів». А все через Байрона, 
Данте, Шеллі і Жорж Санд, яких надихали  місцеві 
пейзажі. Ла Спеція - головна військово-морська база 
Італії та великий комерційний порт. Основні визначні 
пам'ятки Ла Спеції - це Морський арсенал з музеєм 
морського флоту і замок Сан-Джорджо з розташованим 
там археологічним музеєм, художній музей Амедео Ліа, 
етнографічний музей, а також кілька уцілілих або 
відновлених після війни церков. Ла Спеція вражає своїм 

рель’єфом, широкими площами, довгими алеями, атмосферою вільного приморського міста 

http://www.euroways.com.ua/viareggio.html
https://www.euroways.com.ua/pisa.html
http://www.euroways.com.ua/lucca.html


 

 

11 
кві 
ЧТ 

П’ять Земель (Cinque Terre), п’ять маленьких містечок, 
що розкинулися уздовж моря і розділені невеликими 
бухтами. У 1997 році ця територія була оголошена 
Всесвітньою спадщиною Юнеско. І недарма. Легенди 
заснування Ріомаджоре, Манароли, Корнільї, Вернацци 
і Монтероссо  дуже різні між собою і йдуть углиб століть. 
Це природне багатство разом з копіткою працею селян 
протягом багатьох століть створили унікальний світ, де 
об'єдналися море і гори з культивованими терасами 
виноградників. 18 км узбережжя з'єднані між собою 
мальовничими стежками, що проходять понад морем. 

Чінкве Терре - не класичний курорт з великими готелями "все включено", а напрочуд самобутня 
італійська глибинка, де люблять бувати самі італійці. І незважаючи на те, що тут є всі блага 
цивілізації, спосіб життя, здається, мало змінився.  
 
18.30 – поселення до готелю **** у передмісті Флоренції. 
 

12 
кві 
ПТ 

Сніданок. 08.30-15.00 ФЛОРЕНЦІЯ - прославлена 
батьківщина Ренесансу. Це місто, яке надихало таких 
майстрів образотворчого мистецтва як Донателло, 
Мікеланджело, Леонардо да Вінчі, Боттічеллі та 
багатьох інших. Їхні роботи сьогодні захоплюють 
відвідувачів музеїв і картинних галерей Флоренції. З 
вершини найближчого пагорба чітко виділяються три 
головні визначні пам'ятки Флоренції, що підносяться 
над морем черепичних дахів: купол собору Санта 
Марія-дель-Фьорі, дзвіниця Джотто і башта Сіньорії.  

15.30 – від’їзд від готелю. Нічний переїзд. 

13 
кві 
СБ 

 
23.00 – 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: 415 євро. Включає: 
 

 проїзд на комфортному автобусі 
 відвідини УСІХ міст, зазначених у 

програмі туру   
 готелі*** зі сніданками  (2-місні 

номери)  
 туристичні податки у готелях (city-tax) 
 користування системою Аудіо-гід 
 спальне місце в автобусі під час нічних 

переїздів 
 

Додатково: 
 
 послуги місцевих ліцензованих гідів (5€ 

за год. екскурсії) – за бажанням 
 квитки на громадський транспорт у 

деяких містах  
 5€ - страхування (10€ - туристам від 60 

років) 
 

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ 
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ! 

 

Формування групи здійснюється  до 15 БЕРЕЗНЯ 
 

https://www.euroways.com.ua/firenze.html
http://www.euroways.com.ua/

