
Круїзний тур зі Львова | NEW 

Круїз Середземним морем на лайнері COSTA DIADEMA  

Італія – Сицилія – Іспанія – Франція | від 959 Євро 

Тур з виїздом зі Львова: потяг + автобус + лайнер | 12 ночей  

 

  

 

ПРОГРАМА – ЛІТО 

День 1. Чт. 10:30 Зустріч групи на залізничному вокзалі Львова. 11:20 – 12:32 Потяг Львів – Перемишль (705), 

Польща. 13:00 – 19:30 Трансфер до готелю на території Чехії (500 - 550 км). Розміщення в готелі.  

День 2. Пт. 07:00 – 21:00 Трансфер до Мілану, Італія (990 - 1040 км, через Австрію). Розміщення і відпочинок.  

День 3. Сб. Сніданок до 10:00. 10:30 – 13:30 Оглядова пішохідна екскурсія Міланом (€). Вільний час.  

День 4. Нд. Сніданок в готелі. 08:00 Трансфер в круїзний термінал Савони (220 км через Геную, зупинка 20 

хв). 12:00 – 14:00 посадка на лайнер. Обід на борту. 17:00 – відправлення (всі на борт до 15:00) 

День 5. Пн. Круїз. 13:30 – 20:00 Неаполь, Італія  

День 6. Вт. Круїз. 08:00 – 18:00 Палермо, Сицилія 

День 7. Ср. Круїз. День у морі: відпочинок на лайнері 

День 8. Чт. Круїз. 08:00 – 22:00 Ібіса, Балеарські о-ви, Іспанія  

День 9. Пт. Круїз. 09:00 – 18:00 Барселона, Іспанія 

День 10. Сб. Круїз. 08:00 – 18:00 Марсель, Франція 

День 11. Нд. Круїз. 08:00 – прибуття лайнера в Савону, Італія. Вільний час. Трансфер до готелю в Мілані.  

День 12. 08:00 – 19:00. Трансфер до готелю в Польші (1100 - 1150 км). Розміщення і відпочинок.  

День 13. 09:00 – 18:00 Трансфер до Львова 
 

ВАРТІСТЬ КРУЇЗНОГО ТУРУ  

Виліт 28.5 4.6 11.6 18.6 25.6 2.7 9.7 16.7 

Внутрішня  959 989 989 1039 1079 1129 1179 1249 

З вікном 1069 1139 1139 1189 1249 1299 1349 1419 

З балкон. 1129 1209 1259 1309 1349 1399 1449 1519 
 

 

 Вартість круїзу вказана в Євро на особу при двомісному розміщенні на момент публікації та потребує уточнення 

при бронюванні. Оплата здійснюються в гривні за комерційним курсом. Вартість на 3/4 дорослого, дитину (до 

17 років)  надається зі знижкою до 50% і потребує підтвердження за запитом.  

 У вартість включено: автобусні трансфери і розміщення 5 ночей в готелях 3*** зі сніданками за 

програмою (3 до і 2 ночі після круїзу); морський круїз; портові збори; розміщення в каюті; харчування в 

круїзі (на борту) «повний пансіон»; безалкогольні напої (вода, а також чай, кава і деякі види соків на 

шведській лінії); розваги на борту; фітнес-центр; анімація для дітей; басейни, джакузі, аквапарк, 

туристичне страхування. 

 У вартість не включено: потяг Intercity № 705 зі Львова до Перемишля (Польша), сервісний збір 70 Євро / 

особа (на борту), діти до 14 років – 50%; оглядова екскурсія Міланом і Генуєю, візова підтримка (за 

необхідністю); туристичний збір в готелях за програмою (від 1 до 4 Євро на особу в одному готелі); алкогольні 

напої, харчування до / після круїзу, прання, прасування, хімчистка, салон краси, СПА; медичні послуги. 

Пропонується за додаткову плату: пакети алкогольних напоїв; альтернативні (тематичні) ресторани; СПА; 

берегові екскурсії; Інтернет.  

 

УМОВИ БРОНЮВАННЯ І АНУЛЯЦІЇ 

При бронюванні туру передплата становить 30% від вартості туру, повна оплата повинна бути внесена за 50 днів до 

відправлення. При заміні імені або прізвища туристів за 50 днів до початку туру буде потрібна доплата 50 € за кожну 

зміну, заміна імені або прізвища туристів за менш ніж 50 днів до початку туру буде здійснюватися за запитом. 

За 50 днів (включно) і більше до початку туру ануляція складе 30 % від вартості туру (внесений депозит). 

За менш ніж 65 днів до початку туру ануляція складе 100% від вартості туру. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fnim6NeuzkU

