
ТУРИСТИЧНЕ АГЕНТСТВО «ФОРА-ТУР» 

м. Вінниця, вул. Воїнів-Інтернаціоналістів 14а 

тел. 097-107-000-2, 093-107-000-2 

ТЕАТР ВРАЖЕНЬ –  

ВЕНЕЦІЯ, ВЕРОНА, МІЛАН! 

ЧАС І МІСЦЕ ВИЇЗДУ: 
07:30 - збір групи Львів. Площа 
Двірцева. Головний залізничний 
вокзал 

08:00 - виїзд зі Львова.  

ПРОГРАМА ПОДОРОЖІ 

ДЕНЬ 1-й 

Перетин кордону.  
По дорозі пропонуємо факультативно: 

 Прогулянка на кораблику по Дунаю 28€ / 23€. 
Рекомендуємо прогулянку на кораблику по Дунаю. З келихом 
іскристого шампанського в руці, забувши про щоденні клопоти і 
метушню, ти вдосталь насолоджуватимешся найкрасивішою 
панорамою Будапешта. Тут немає нічого зайвого: кожна 
будівля, кожен міст, кожна вуличка гармонійно вписані 
творцями в цій галереї на картинах, що змінюють одна одну. І 
саме з кораблика можна роздивитись всі деталі Парламенту, 
Рибацького Бастіону, Королівського палацу, загадати бажання, 
пропливаючи під мостами, якими так пишається Будапешт. 
Незабутні емоції, свято для тіла і душі та фантастичні фото на 
згадку про чарівну "перлину Дунаю" гарантовані!  

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1 год. 
 Душа і серце Будапешта 13€ / 8€. Запрошуємо на екскурсію 

"Душа і серце Будапешта", під час якої ти відчуєш шарм життя 
вишуканої еліти величного Будапешта, неквапливо 
прогуляєшся пішохідними променадами у самому серці 
Будапешта, що пропонують гостям колоритні сувенірні 
крамнички, мальовничі площі та сквери, культові кафе і, 
звичайно, розкішну архітектуру собору Святого Іштвана та 
парламенту Угорщини. Уяви, можливо, десь у паралельній 
реальності повз тебе проходить вулицею Ваци сама 
імператриця Сісі, легко опираючись на руку коханого Франца 
Йосифа... А з гори Ґеллерт побачиш чудовий Будапешт з висоти 
пташиного польоту - як на долоні, куполи і шпилі храмів, 
будиночки, мости і Дунай із іграшковими корабликами... 
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2 год. 

Нічний переїзд у Венецію.  

ДЕНЬ 2-й 

Прибуття в Італію. 
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В'їзд на кораблику у Венецію 25€/дор.,  діти до 12р. - 20€. 
Оглядова екскурсія у Венеції (включена у вартість). Запрошуємо 
на оглядову екскурсію у Венеції, адже тут хоча б один раз у 
житті повинен побувати кожен. Важко описати словами місто-

пам'ятник людської волі до життя і боротьби з силами 
природи, побудоване на 118 островах, з'єднане 400 мостами, місто, 
де неможливо знайти жодного автомобіля, яке живе своїм життям та 
з радістю ділиться своїми таємницями із захопленими гостями. 
Канали замість вулиць у старому місті, старовинні палаццо біля Гранд-

каналу, які оповиті дивовижною історією, гондоли та гондольєри, чий 
неймовірний спів італійських пісень відлунням огортає місто — все це 
зовсім не міф, а здійсненна мрія, що вже чекає на тебе! До того ж, 
через 50 років місто ймовірно повністю поглине водна стихія, тож 
допоки Венеція, її неймовірний палац Дожів, білосніжна площа Сан 
Марко не стали другою Атлантидою, вартує встигнути побачити красу 
людських творінь!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1, 5 год. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Трансфер на курорт Лiдо дi Езоло 18/13€. Трансфер на курорт 
Лідо ді Єзоло - перлину Венеціанської Рів'єри, улюблене місце 
відпочинку вибагливих італійців на березі Адріатичного моря, 
чистого і завжди теплого завдяки тому, що місто оточене 
Альпами, і тут ніколи не буває штормів, а вода прогрівається до 
+27°С. Прекрасний курорт із пляжами з дрібним доломітовим 
"золотим" піском, із невеличкими затишними 
готелями розташований у тихій лагуні під тінню сосен і квітучих 
садів, де ти зможеш насолодитися чарівною природою, 
поласувати морозивом у джелатеріях та вдосталь відпочити на 
березі моря під яскравим сонечком.  

 Прогулянка на гондолі 28 €. Пропонуємо тобі прогулянку на 
гондолі – це пригода, яка запам'ятається на все життя, відчуття, 
які не сплутаєш із жодними іншими, атмосфера відчайдушної 
романтики у барвистих вузеньких венеційських каналах, чарівні 
гондольєри з унікальним вокальним стилем бельканто та 
незрівнянні італійські мелодії... Все навколо здається в цей 
момент фільмом, витвором мистецтва, а відблиски розкішних 
будівель у спокійній венеційській лагуні наповнять тебе 
азартом тих сміливців, які кинули виклик стихіям природи і 
створили місто-казку на воді. Кажуть, що безкінечно можна 
дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як 
плавають гондоли по каналах у Венеції, а ще краще таки 
поплавати!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 30 хв.  

 Прогулянка Гранд-каналом 25€ / 20€.  
Тебе чекає прогулянка Гранд-каналом, який ділить місто на дві 
частини буквою S і є центром, навколо якого зосереджене все 
життя у Венеції.  
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Гранд канал - головна артерія і основний проспект 

Венеції. Береги "найкрасивішої вулиці світу" прикрашають 
кольорові палаццо, старовинні будівлі та собори, фасади яких 
звернені саме на головну вулицю Венеції і утворюють 
унікальної краси природний та архітектурний ансамбль. Не 
дивно, що саме у Венеції народилися знаменитий коханець 
Джакомо Казанова, мандрівник Марко Поло і композитор 
Антоніо Вівальді. Кожен власник будиночка, що стояв на березі 
каналу, свого часу намагався зробити свій палац найгарнішим 
та найяскравішим, змагаючись зі своїми сусідами, тож тепер, 
пропливаючи повз них, ти зможеш оцінити, кому ж дісталася 
архітектурна першість Венеції. Обери найкращий! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 30 хв. 
 Трансфер на острови Мурано і Бурано 28€ / 23€.  Запрошуємо 

відвідати батьківщину всесвітньо відомого венеційського скла -
 острів Мурано, на який ще в ХІІІ столітті переселили склодувів 
задля безпеки Венеції та збереження унікальних технік 
виготовлення чудових виробів зі скла. Ти відвідаєш майстерню і 
на власні очі побачиш народження в печі вази, фігурки, 
елементів люстри чи жіночої прикраси, а після цього майстер-

класу зможеш придбати оригінальні вироби саме з острова 
Мурано, адже сьогодні муранське скло - елітний подарунок у 
всьому світі. На острів Бурано їдуть заради фантастичного  
мережива, яке сотнями років тут виготовляють жінки, поки їхні 
чоловіки рибалять в морі. На чотирьох острівцях, з'єднаних 
численними мостами, зберігся дух середньовіччя: низькі 
будиночки всіх кольорів веселки, які служили маяком 
у тумані для кожного рибалки, човники, пришвартовані уздовж 
водних каналів, вузькі вулички, що утворюють доглянуті веселі 
дворики, кафе з найсмачнішими стравами з риби...  Сьогодні 
острів Бурано - найпопулярніша локація для твоїх найкращих 
інстаграмних фото з Венеції.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 4 год. 

Поселення в готель. Ночівля. 

ДЕНЬ 3-й 

Сніданок (включено у вартість). Вільний день.  
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Оглядова екскурсія в Мілані 33 € / 28€. Запрошуємо тебе 
в Мілан - столицю європейської моди, італійського футболу, 
бізнесу, фінансовий і культурний центр Італії. Це одне із 
найстаріших міст цієї особливої країни. Аристократичний дух на 
п'яцца Дуомо, унікальний театр Ла Скала, на сцені якого мріє 
виступити кожен оперний співак. Безліч музеїв та соборів із 
розписами Леонардо да Вінчі (до того ж, тут можна побачити 
ескізи, які малював геніальний Леонардо) – все це можна 
відчути лише у Мілані. 
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Галереї мод, знамениті у всій Італії нічні клуби, шопінг, кожна 
здобута річ під час якого буде по-своєму безцінною. Мілан – це 
майстерне поєднання античності, сучасності та майбутнього, 
завжди готовий до нових знайомств та захоплених поглядів і 
вигуків. Тож радимо не втратити такої нагоди! 

Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
 Трансфер на озеро Комо 18€ / 13€. Озеро Комо — чарівна 

окраса італійських Альп, одне з наймальовничіших та 
найбільших озер Італії. Його протяжність сягає 50 км, а глибина 
понад 410 метрів. Озеро Комо вважають одним із найкращих 
місць відпочинку у всьому світі. Лише уявіть: воно розташоване 
між скелястими горами, а всі села навколо озера збудовані на 
стрімких гірських схилах. Ця особливість додає Комо 
неймовірного шарму та краси. Кришталево чисте альпійське 
повітря, величні лицарські замки, чарівні фортеці та церкви, 
мальовничі гори — все це залишить неймовірні емоції та 
найприємніші спогади.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 2,5 год. 

 Трансфер у місто Бергамо 20€ / 13€. Запрошуємо у Бергамо – 

красиве та затишне італійське містечко, розташоване в 
мальовничому передгір'ї Альп. Лише це обіцяє нам чудові 
враження та естетичне задоволення. Тут ти зможеш повною 
мірою відчути його колорит, насолоджуючись неймовірно 
красивою архітектурою. Бергамо ділять на два міських 
поселення — Верхнє та Нижнє місто, з якими нерозривно 
пов'язані прекрасні бергамські танці, чарівний аромат 
апельсина-бергамона, а також італійський комедіант — 

пустотливий Труффальдіно. Верхнє місто – справжній світ 
Середньовіччя з вузенькими мощеними вуличками. Тут тебе 
супроводжуватиме враження, ніби час повернувся назад. 
Нижнє місто має більш сучасний архітектурний вигляд, який, 
однак, не втрачає власної своєрідності. На території Бергамо 
також розташовано безліч ресторанів та кафе, де так приємно 
спробувати місцеву кухню. Отож запрошуємо тебе відвідати це 
чудове місто разом із нами.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи. Повернення у готель. Ночівля. 

 

ДЕНЬ 4-й 

Сніданок (включено у вартість). Виселення з готелю. Вільний день. 
Оглядова екскурсія у Вероні 42€* - обов’язкова оплата при 
бронюванні туру. Запрошуємо на оглядову екскурсію у Вероні. Це 
італійське місто не потребує особливого представлення! Верона 
щорічно привертає увагу величезної кількості туристів завдяки 
відомій всьому світові легенді про одну із найзнаменитіших закоханих 
пар – Ромео та Джульєтту. Тисячі людей приїжджають у Верону, щоб 
на собі відчути всю силу кохання шекспірівської пари. 
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Тут закохані біля «будинку Джульєтти» пишуть та залишають власні 
послання, розповідають історії свого кохання. Кожен лист, написаний 
від щирого серця, за два-три місяці отримує довгоочікувану відповідь 
від Джульєтти. Проте не лише цією романтичною історією славиться 
Верона – справжніми її перлинами є давньоримський амфітеатр 
Арена ді Верона, який чудово зберігся та який до сьогодні збирає 
тисячі людей на різноманітних театральних фестивалях і саме завдяки 
ньому Верону часто іменують Другим Римом. Замок Кастель Веккіо та 
кам'яні мости через річку Адідже нагадують нам про величне минуле 
затишного італійського міста. Без сумніву, Верона заслуговує твоєї 
уваги і точно залишить чудові спогади після неспішних прогулянок її 
мальовничими вуличками.  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 
Факультативно пропонуємо за бажанням: 

 Трансфер на озеро Гарда 18€ / 13€. Пропонуємо відкрити для 
себе приголомшливе місце – Песк'єру-дель-Ґарда –
 мальовниче містечко на березі найбільшого озера Італії – 

озера Ґарда, кришталеві води якого плавно переходять 
у ламану лінію альпійського пейзажу. Це містечко варте уваги в 
будь-яку пору року, адже тут можна довго блукати, 
натрапляючи на цікаві місця, як наповнені туристами, так і 
повністю безлюдні. Влітку будиночки оповиті розкішними 
виноградниками, а погляд увесь час зупиняється на барвистих 
квітах, що досконало доповнюють навколишню місцевість та 
неповторну природу. Запрошуємо скуштувати коктейль 
найчистішого гірського повітря, сповна насолодитися 
панорамами, що відкриваються із пляжів, мостів та оглядових 
майданчиків і просто купаються в красі природи, а також 
відпочити в місцевих кафе та отримати море задоволення від 
однієї з найкращих кухонь світу в підніжжі Альп!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 3,5 год. 

 Романтична Верона 13€ / 10€. 
Пішохідна екскурсія «Романтична Верона» ідеально довершить 
враження від одного із найромантичніших міст світу. Верона 
прекрасна завжди! І коли прокидається з першим промінням 
сонця, і в щоденній  метушні, і надвечір, коли запалюють перші 
нічні вогні і, нікуди не поспішаючи, місцеві жителі та гості 
заповнюють столики кафе, відкривають свої двері ресторани, а 
святково та вишукано одягнена публіка поспішає до театрів. 
Запрошуємо відчути атмосферу вечірнього міста та побачити 
Верону з висоти пташиного польоту!  
Тривалість екскурсії – орієнтовно 1,5 год. 

Збір групи. Нічний переїзд до Львова. 

ДЕНЬ 5-й 

Прибуття до Львова орієнтовно о 20:00. 
 


