РИВ'ЄРА ДІ УЛІССЕ - ПІВДЕНЬ ІТАЛІЇ

Курорт Байя Доміція Резиденція ITALY VILLAGE & BEACH RESORT 4*
Львів – Будапешт – Рив'єра ді Уліссе (6 ночей) – Сорренто – Позітано – Амальфі –
Півострів Гаета – Обриви Одіссея – Неаполь+Везувій – Рим – Львів

Тривалість програми - 9 днів

Включено повний пакет послуг:
- проїзд автобусом євро-класу в дві сторони;
- проживання в 4* резиденції "Italy Village & Beach Resort" в котеджах з власною террасою;
- харчування ВВ – сніданки шведський стіл в ресторані готелю;
- приватний пляж - 1 лінія;
- лежаки та парасольки;
- ВЖЕ ВКЛЮЧЕНО користування інфраструктурою ( 2 басейни, лаундж-зона для засмаги, дитячий
майданчик,футбольне - волейбольне поле,тенісні корти та міні - гольф);
- щоденна анімаційна програма;
- екскурсії згідно програми туру;
- супровід україномовного представника протягом всього відпочинку;
- частування фірмовими настоянками.

Можливість відвідати найкрасивіші міста Південної Італії і не тільки:
Будапешт, Рив'єра ді Уліссе, Сорренто, Позітано, Амальфі, півострів Гаета,
обриви Одіссея, Неаполь, вулкан Везувій, Рим

______________________________________________

Програма туру
______________________________________________
06:00 - збір групи на з/д вокзалі м. Львів.
06.30 - виїзд групи. Переїзд на територію Угорщини.
Прибуття до Будапешту. На Вас очікує ознайомча автобусна екскурсія «Скарби Будапешту». Ви поринете
у справжню казку - найбільша площа Європи, проспект, який називають «угорським Champs-Élysées»,
1
побачите набережну Дунаю, яка занесена до Світової спадщини ЮНЕСКО: Парламент, панорама
день
Королівського Палацу, Рибацького Бастіону.
Фіналом прогулянки буде частування фірмовими настоянками на одній з найкрасивіших набережних
Європи. За гарний початок подорожі! ;)
Нічний транзит до Італії.
12.00 – орієнтовне прибуття в регіон Кампанія, Рив'єра ді Уліссе.
Все частіше туристи вибирають саме південні регіони Італії для відпочинку, адже саме тут захоплюючі
краєвиди та тепле південне сонечко поєднані з історичними пам'ятками. Додайте ще до цього п'янкі
італійські вина і неперевершену кухню, яка не залишать байдужим нікого, і Ви отримаєте
незабутнвідпочинок.
Поселення в готель.
ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
1 день

2
день

Протягом відпочинку пропонуємо наступні екскурсії:
1. «Слідами Гомера – півострів Гаета + обриви Одіссея» (25€/15€).
2. «Рай на землі – Сорренто, Позітано та Амальфі» (85€/65€).
3. «Його Величність Неаполь + вулкан Везувій» (45€/25€).
Ночівля.
Сніданок.
ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
2 день
На Вас очікує:
- відпочинок та оздоровлення на знаменитих темних вулканічних пляжах в оточенні Апенінських гір та
3 блакитне море
день - можливість скуштувати страви неповторної кухні регіону кампанія: піца, паста, свіжі морепродукти та
звичайно відоме на весь світ італійське вино!
- вечірня розважально-анімаційна програма на відкритій терасі.

Ночівля.
Сніданок.
4
день

ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
3 день
Ночівля.
Сніданок.

5
день

ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
4 день
Можливість здійснити шопінг в знаменитому аутлеті Outlet La Reggia, який протягом усього року
пропонує товари від провідних брендів сучасності за зниженими цінами (уцінка може досягати 70%).

Дизайнерський аутлет, що входить до групи McArthurGlen, знаходиться в 30 км від Неаполя, неподалік
від знаменитого королівського палацу Казерти, саме тому він і отримав назву La Reggia (Королівський
палац). В La Reggia вас чекають актуальні і попередні колекції знаменитих марок, як елітних (Prada,
Valentino, Armani, Zegna, Harmont & Blaine, Calvin Klein, Guess, Hugo Boss і ін.), так і більш
економічних. Трансфер (15€/10€).
Ночівля.
Сніданок.
6
день

ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
5 день
Ночівля.
Сніданок.
ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
6 день

7
день
Ночівля.

РАНКОВИЙ ВІДПОЧИНОК НА МОРІ
7 день
Сніданок.
Виселення з готелю. (о 8:30)
8 Переїзд в регіон Лаціо.
день В цей день запрошуємо всіх на екскурсійну програму «Між небом і землею: Рим та Ватикан» (35€/25
€)*.Місто-музей, місто фонтанів, вічне місто, місто, куди ведуть всі дороги – як тільки не називали Рим. А
він живе століття, купаючись в теплих сонячних променях, дозволяючи гостям милуватися своїми
древніми руїнами. Подорожуємо крізь століття разом!
Вечірній виїзд на територію України.
Перетин кордону.
9 По дорозі дивимось фільми та ділимось фотографіями та приємними спогадами з відпочинку;)
день Пізнє прибуття до Львова.

Дати виїзду:

08/06, 23/06

29/06, 06/07, 27/07

02/08*

23/08

Вартість:

325 €

350 €

365 €

350€

Діти до 12 років у супроводі двох батьків - 50% від вартості
Дитина у супроводі одного дорослого - 25% від вартості
ВАЖЛИВО!
*Додатково оплачується екскурсія зірочкою (*) «Між небом і землею: Рим та Ватикан», позначена (35€/25 €)
* - 02/08 позначено LONG - тур (10 днів)
У вартість туру включено:
- проїзд автобусом євро-класу в дві сторони;
- проживання в 4* резиденції "Italy Village & Beach Resort" в котеджах з власною терасою;
- харчування ВВ – сніданки шведський стіл в ресторані готелю;
- приватний пляж;
- лежаки та парасольки;
- щоденна анімаційна програма;
- екскурсії згідно програми туру;
- супровід україномовного представника протягом всього відпочинку;
- частування фірмовими настоянками.

У вартість туру не включено:
- курортний збір - 3.85 €/ніч/ос. – оплачується при бронюванні;
- страхування.

Проживання на курорті Байя Доміція - резиденція

ITALY VILLAGE & BEACH RESORT 4*

Розташування та опис: Italy, Campania, Baia Domizia
Резиденція «ITALY VILLAGE & BEACH RESORT» розташована на березі Тірренського моря, поруч з
природнім парком «Roccamonfina», в оточені недоторканої середземноморської природи. Ця область
багата історією і культурою, тут часто проводяться фестивалі їжі та вина, колоритні італійські свята і
ярмарки.
Резиденція займає площу 18 гектарів, на території якої розташовані декілька десятків невеликих
неаполітанських котеджів в оточенні сосен, кипарисів та квітучих клумб. В кожному котеджі є
кухня, оснащена всім необхідним, спальна, с/в та веранда. На території резиденції є великий
приватний пляж, 2 басейни - для дорослих і для дітей, бар, ресторан і піцерія, 3 бари, пральня,
тенісне поле, баскетболу, бангмінтона, настільного тенісу та мінігольфу.

Пляж прекрасно обладнаний - тут можна не тільки купатися, але і займатися серфінгом, вітрильним
спортом, катанням на каное, і багатьом іншим ... Від приморського містечка Baia Domizia резиденцію
«ITALY VILLAGE & BEACH RESORT » відокремлює смуга соснових дерев, під якими навіть в саму
спекотну погоду панує прохолода, приємна для прогулянок і катання на велосипеді. Поруч
природній парк «Roccamonfina» та середньовічне містечко з мальовничою фортецею Сесса Аурунка.
Ви зможете насолодитися відпочинком від сучасного мегаполісу, щоб відчути себе по-справжньому
оновленим.

