11-денний автобусний: НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИЙ ТУР САН-МАРИНО - СИЦИЛІЯ
Країни: Італія, Сан-Марино, Ватикан, Угорщина
Міста: Сан-Марино, Чезенатіко, Тіндарі, Палермо, Чефалу, Таорміна, вулкан Етна,
Катанія, Неаполь, Везувій, Помпеї, Сорренто, Фьюджі, Рим (2 дні), Будапешт
Детальна програма подорожі:
30 гру
07.00 – виїзд з Києва на комфортному автобусі зі спальними місцями.
ПТ

31 гру
СБ

14.00 - поселення до готелю*** на Адріатичному
узбережжі Італії. 20.00 САН-МАРИНО - одна з
найвідвідуваніших туристами європейських країн (3
млн. чол. на рік). 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 містечкахзамках, які настільки мальовничі, що постійно
слугують своєрідними декораціями для історичних
фільмів.
ЗУСТРІЧ НОВОГО РОКУ У ЦЕНТРІ МІСТА. 01.00 – повернення до готелю.

Пізній сніданок. 14.00-18.00 ЧЕЗЕНАТІКО - одне
із старовинних міст Адріатичної Рів'єри, основною
частиною якого є невелика гавань. Порт Чезентіко,
спроектований в 1502 році Леонардо да Вінчі, є
серцем міста донині. Канал знаходиться в
історичному центрі - Борго, де досі збереглися
01 січ затишні і мальовничі будиночки рибалок. Крім
НД того, варто прогулятися до чарівного будинку
міського Театру, відвідати Музей старовинних
кораблів. Для тих, хто любить спокійні прогулянки
під покровом дерев, в Чезентіко є східний парк, що являє собою мальовничий оазис з піній,
дубів і сосен. Тут також знаходяться два невеликих озера - місце проживання королівських
лебедів, качок і рибок всіх кольорів і мастей.
Нічний переїзд.
08.30 – паромна переправа на о. Сицилія. 11.00 прибуття на узбережжя Тірренського моря,
поселення на 2 ночі до готелю***S біля м.
Тіндарі.
ТІНДАРІ - остання сицилійська колонія греків.
До нашого часу збереглися залишки римської
вілли і лазень, а також продовольчих сховищ і
02 січ
грецької каналізаційної системи. Найважливіші
ПН
пам’ятки міста - археологічний парк з грецьким
театром і чудовими мозаїками римських терм,
а також храм Мадонна-ді-Тиндарі (1549р.), де
зберігається візантійська Чорна Мадонна головна релігійна пам'ятка Сицилії.
Сніданок. 09.00-11.30 ЧЕФАЛУ - старовинне
сицилійське містечко, засноване до нашої ери і
якому вдалося зберегти свій стародавній вигляд.
Його часто ще називають перлиною Сицилії.
13.00-17.30 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
03 січ
минулому. Маючи більш, ніж 3000-літню історію,
ВТ
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...
Повернення до готелю.

Сніданок. Відпочинок до 11.30.
13.00-16.00 ТАОРМІНА була столицею Сицилії ще у 9му 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
04 січ
краєвиди та вулкан Етна – все це робить Таорміну курортом
СР
№1 на Сицилії.
17.00-21.00 КАТАНІЯ – особливе місто, його історія тісно
пов’язана з вулканом Етна. Щонайменше 7 разів воно
руйнувалося внаслідок виверження вулкану і кожного разу
Катанія відроджувалась. Востаннє місто перебудовувалося
у 18 ст. у стилі так званого «сицилійського барокко».
Унікальність Катанії у тому, що майже усі споруди зведенні
з лави – надміцного та важкого в обробці матеріалу.
23.00 – паромна переправа на материкову частину Італії.
Нічний переїзд.
09.00-18.00 НЕАПОЛЬ. Розташований у чудовій
мальовничій бухті на тлі Везувію, Неаполь дарує
відвідувачам атмосферу давньої і глибокої культури і,
більше того, - відчуття свята, "уміння жити", настільки
властивого неаполітанцям. Це «справжнє» італійське
місто піци, мистецтва, архітектури, вируючих ринків,
футболу, релігії, Софі Лорен, сім'ї, організованої
злочинності і дрібних злочинів... Досить велика
територія історичного центру Неаполя складається з
давнього
грекоримського міста, руїн давньогрецьких стін, міських воріт,
замків, історичних будівель, соборів, церков, чотирьох
великих парків, музеїв і галерей.
Факультативно (9€ громадським транспортом) – Везувій,
05 січ
Помпеї, Сорренто. Свого часу ПОМПЕЇ були важливим
ЧТ
стратегічним форпостом Римської імперії з населенням у 30
тис. чоловік. Але внаслідок виверження Везувію у 79 році
все місто з мешканцями було буквально поховане під
тоннами лави, попелу та пемзи на довгі 17 століть аж до
початку археологічних та відновлювальних робіт. Сьогодні – це повноцінне місто, де, втім,
немає жодного мешканця. Помпеї – безцінна історична пам’ятка з переліку ЮНЕСКО.
СОРРЕНТО – один з найромантичніших курортів світу. Він розміщений на скалистому
амальфійському узбережжі Неаполітанської затоки. Неповторні пейзажі, середземноморська
архітектура, зелені тераси, апельсинові та лимонні сади, цілюще повітря і, звісно, прозоре
блакитне море приваблюють тисячі й тисячі туристів у цей райський куточок. На відпочинку тут
бували відомі письменники, художники, філософи, музиканти різних часів і епох. Саме тут
народилася всесвітньо відома пісня O sole mio. Це місто вважається батьківщиною лікеру
«Лімончелло».
20.00 – поселення до готелю*** у м. ФЬЮДЖІ.

Сніданок. 09.00-19.00 РИМ та ВАТИКАН. У минулому
столиця величної імперії, що простягалася мало не на весь
античний світ, Рим ось уже два тисячоліття є одним з
найбільших політичних, культурних і релігійних центрів
світу. Це місто, в якому творили знамениті живописці і
скульптори всіх часів, скарбниця творів мистецтва і
архітектури, як магнітом вабить туристів і паломників з
06 січ усього світу. Вся тисячолітня історія укладена тут у
ПТ мініатюрі - від становлення Римської імперії до наших
днів. Перше знайомство зі столицею Італії часто викликає
07 січ відчуття повної нереальності того, що відбувається, адже від одного тільки виду знаменитих на
СБ весь світ пам'яток Риму часом просто захоплює дух. І від цього подвійно приємно відчути на
собі цю хвилюючу зустріч з античною історією.
СВЯТИЙ ВЕЧІР у ВАТИКАНІ. Поверення до готелю.
На наступний день - сніданок, продовження знайомства з Римом.
Нічний переїзд.
11.00-20.00 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.

08 січ
НД

09 січ
ПН 20.00 – повернення до Києва.

04071, Україна, Київ, вул. Ярославська, 39А
тел.: +380 44 3615255, +380 68 1987874
On-line бронювання: www.euroways.com.ua

Вартість: 450 євро. Включає:

Додатково:

 проїзд на комфортному автобусі
 відвідини УСІХ міст, зазначених у
програмі туру
 готелі*** зі сніданками (розміщення
у 2-місних номерах)
 паромні переправи
 спальне місце в автобусі під час нічних
переїздів

 віза, візовий центр та страхування (70€)
 послуги місцевих ліцензованих гідів
(5€/год. екскурсії) – за бажанням

ЖОДНИХ ПОБОРІВ ТА ДОДАТКОВИХ
ПРИМУСОВИХ ПРОГРАМ!

