
 Вартість:

Львів     Будапешт     Падуя     Флоренція     Піза     Рим     Ватикан     Венеція     Львів

Бухгалтерський план на італійські канікули:

21 900 грн. 23 100 грн. 

Cупровід керівника групи 
– податкового експерта

Проживання в готелі та 
сніданки

Участь у семінарі «Про податки 
та бухгалтерський облік»:

Екскурсії у Флоренції, Пізі, 
Римі, Венеції

Сертифікат

Для клієнтів 
Видавничого будинку «Фактор» Звичайна вартість 

лектори — податкові експерти ВБ «Фактор»

про участь у семінарі

Довідки за телефонами:   
(057) 76-500-76; (050) 309-76-50; (067) 575-20-08                                                                                                                      

трансфер за маршрутом (без нічних переїздів):

пакет «Профі», подарунок — срібна підвіска 
Бджола

Депозит 30 євро на екскурсії

Страхування

20 900 грн.
При оплаті до 1 квітня

21 900 грн. 
При оплаті до 1 квітня



День перший
21 травня

      ЛЬВІВ. Зустріч кожного гостя представником компанії

7:30 виїзд зі Львова, денний переїзд через Карпати

12:00 виїзд з Мукачево. Проходження кордону
Переїзд до БУДАПЕШТУ

       
      Чудовим знайомством з містом для Вас стане програма «Будапешт в ілюміна-
ції» – прогулянка на кораблику по Дунаю з келихом шампанського (18€)

    Переїзд в транзитний готель
 Поселення в готель та ночівля

День другий
22 травня

Сніданок. Виселення з готелю

08:30 переїзд до міста ПАДУЇ. Вільний час

      Рекомендуємо оглядову екскурсію по місту (13€)

Переїзд до ФЛОРЕНЦІЇ
Поселення в готель та ночівля

День третій
23 травня

Сніданок. Виселення з готелю

Вільний час у Флоренції. Увага! Пересування по Флоренції на громадському 
транспорті!

09:00 Оглядова екскурсія по столиці Тоскани – Флоренції - «Колиски 
мистецтва» (входить до вартості туру). Вільний час

Екскурсія до ПІЗИ – міста Падаючої вежі та відомого в Італії університету 
(входить до вартості туру)

Переїзд у РИМ
Поселення в готель та ночівля

За добу до виїзду кожному з туристів обов’язково зателефонує 
супроводжуючий групи та обумовить час і місце прибуття.



День 
четвертий
24 травня

Сніданок. Виселення з готелю.
 Увага! Пересування Римом на громадському транспорті!

09:00 оглядова екскурсія по Риму (входить у вартість туру).
Вільний час

       Рекомендуємо: екскурсія по Ватикану (25€ + вхідний квиток 21€ дорослі, 
16€ діти до 18 років).

16:30 переїзд в сторону Венеції

     Поселення в транзитний готель та ночівля

День п’ятий
25 травня

Сніданок. Виселення з готелю

Переїзд до ВЕНЕЦІЇ

08:30 оглядова екскурсія «Перлина Адріатики» (входить до вартості туру) 
(проїзд громадським транспортом до Венеції від місця паркування 
автобусу та назад – (20€) в обидві сторони)

Вільний час

      Рекомендуємо захоплюючу екскурсію на водному таксі по Гранд Каналу 
Венеції (30€)

      Рекомендуємо відвідати Палац Дожів (18€ + вхідний квиток 20€ дорослі, 13 
€ діти до 14 років)

      Рекомендуємо прогулянку на кораблику «Краса венеціанської лагуни» 
(25€)

      Рекомендуємо незабутню прогулянку на гондолі (25€)

Поселення в транзитний готель та ночівля

День шостий
26 травня

Сніданок. Виселення з готелю

Переїзд по території Угорщини. Проходження кордону

Прибуття у Львів (ввечері, близько 24:00)

 

За добу до виїзду кожному з туристів обов’язково зателефонує 
супроводжуючий групи та обумовить час і місце прибуття.


