
Подорожуйте легко з Романом Гринишиним: 
+38 097 996 50 47, roman@travelite.com.ua

гастро-тур 
в італію

"8 обжор"

06 - 16  липня

до 8 людей

3150 $



апульські вина

сицилійські аранчіні

хліб альтамура

апульські сири

Гастро-тур, у якому ви обов'язково 

зкуштуєте:

шоколад із модики

Cannolo Siciliano



Нью -Йорк

Авіа переліт Київ – Барі, Палермо - Київ (економ клас);
Готелі 4-5* на весь термін перебування в подорожі (проживання по двоє в номері). 
Майже у всіх готелях включені сніданки;
Транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки (включаючи трансфер з/до 
аеропорту) на комфортабельному автобусі;
Супровід і послуги організатора-координатора протягом усієї подорожі по Італії;
Вхідні квитки до усіх місць, включених у програму.
Медична страховка від компанії ТАС.

Вартість включає:

У ВАРТІСТЬ НЕ входить: обіди і вечері та вхідні квитки у місця 
екскурсій та розваг.

Подорожуйте легко з Романом Гринишиним: 
+38 097 996 50 47, roman@travelite.com.ua

ВАЖЛИВО – для участі у даному турі необхідний біометричний 
паспорт або діюча шенгенська віза.

Ї



ПРОГРАМА ПОЇЗДКИ
Вилітаємо з Борисполя.
Прилітаємо в м. Барі.
Вечірня ексурсія містом, під час якої ми відвідаємо Базиліку Святого 
Миколая. Саме тут зберігаються мощі Святого. 
Поселяємося в готель та вечеряємо в ресторані "У двох обжор". 
Піднімаємо келихи за майбутню чудову подорож!

06.07
день 1

07.07
день 2

Вирушаємо до найзагадковішого замку Європи - Кастель дель Монте. 
Йому вже понад 850 років. Відвідувачі кажуть, що його стіни 
випромінюють незвичайну енергію, здається, що повністю занурюєшся в 
далекий світ XIII століття з усіма його пристрастями та жорстокістю.
Далі відправляємося на відому виноробню "Тормареска", де 
продегустуємо найкращі вина Апульї!

Прибуваємо в м. Трані, що на березі моря. Поселяємося в готель та 
відпочиваємо.



09.07
день 4

Вирушаємо у найдревніше печерне місто Матера. По дорозі 
зупинемося у м. Альтамура, де виробляють найсмачніший хліб в Італії. 
Тут ми відвудаємо старовинну пекарню, продегустуємо брускетти із 
сиром моцарелла і помідорами, а також м'ясо, приготоване в печі.
У Матері поселяємося в традиційній апульській садибі - массерії. 
Вечеряємо та відпочиваємо.

Відправляємося на ферму, де виготовляють відомі моцареллу та 
буратту. Тут ви зможете не тільки поспостерігати за процесом 
виробництва, а й взяти участь та продегустувати славнозвісні апульські 
сири. До цих італійських смаколиків буде подаватися червоне вино 
Primitivo - найвідоміший сорт півдня Італії, що вважається символом 
усього регіону Апулья.
Вирушаємо в місто Альберобелло - столицю будиночків «Труллі» 
(казкові будиночки з вапняку, що мають конусоподібну форму). Під час 
прогулянки містом, відвідаємо старовинний винний льох, де відомий 
сомельє Міммо розповість про вина Апулії і почастує гостей кращими 
апульськими винами.

08.07
день 3



11.07
день 6

Відправляємося в маслобійню, де виготовляють найкращі в 
Апульї оливкову олію та натуральні фруктові соки. Дегустуємо  
місцеві делікатеси.
Переїжджаємо до садиби відомого італійського співака Альбано 
Каррізі. Відвідуємо виноградники та виноробню, а також 
дегустуємо вина із місцевими сирами та ковбасами.

10.07
день 5

Прибуваємо в м. Катанія. Починаємо знайомство з цим 
старовинним портовим містом: Соборна площа і Кафедральний 
собор Святої Агати (на цій площі знаходиться цікавинка міста – 
Фонтан слона), Фортеця Урсіно, Площа Данте, на якій 
розташувалася церква Святого Миколая.
Обов'язково зкуштуємо традиційний сицилійський десерт 
Cannolo Siciliano - вафельні трубочки із начинкою із рікотти.

Переїжджаємо на о. Сицилія (7 год)

Вечеря в ресторані сицилійської кухні Trattoria Giglio Rosso
Поселення в готель. Пляжний відпочинок



Відправляємося у найчарівніше та автентичне рибацьке селище на 
острові - Марцамеми. На його невеличкій території зосередилося безліч 
закладів із відмінною сицилійською кухньою. Чудове місце, аби скуштувати 
місцеві смаколики!
Далі рушаємо у місто шоколаду - Модика. Ту виготовляють найкращий у 
всій Італії шоколад. Ми зможемо не лише його скуштувати, а й побачити, як 
його виготовляють у шоколадній майстерні Antica Dolceria Bonajuto. Це 
будуть найсолодші моменти нашої мандрівки. Окрім цього скуштуємо 
сицилійський street-food - аранчіні (рисові кульки із начинкою, 
найчастіше із м'ясною).

12.07
день 7

13.07
день 8

Сьогодні на нас чекає найкрасивіше курортне містечко Сицилії - 
Таорміна. Тут ми здійснимо пішу прогулянку та шопінг. Ми побачимо 
захоплюючі види на вулкан Етна та Іонічне узбережжя.
Пляжний відпочинок.



15.07
день 10

16.07
день 11

Вилітаємо в Україну.

14.07
день 9

Після Модики відправляємося в Агрідженто, до неймовірної "Долини 
храмів" (Valle dei Templi). На її території збереглися руїни стародавнього 
античного міста Акрагас, що було засноване у 582 р. до н.е. 
Переїжджаємо до мальовничого пляжу «Турецькі сходи» – один з 
найвідоміших пляжів Сицилії. Свою назву він отримав завдяки білосніжній 
скелі, сходи якої спускаються до чистого яскраво-синього моря.

Відправляємося в Палермо.

    Палатинська капелла – одна із найцінніших пам’яток Палермо.
    Кафедральний Собор, що розташований на центральній вулиці міста.
    Катакомби Капуцинів – найбільш інтригуюче і таємниче місце – це 
старовинне кладовище загиблих жителів Палермо.
Пляжний відпочинок.

Прогулюємося містом Палермо:



Подорожуйте легко з Романом Гринишиним: 
+38 097 996 50 47, roman@travelite.com.ua

гастро-тур 
в італію

"8 обжор"

Наші контакти:
Наш сайт:

https://travelite.com.ua/
Офіс: 

м. Київ, м. Житомирська, 
вулиця Серпова, 11

Телефон: +38 097 996 50 47


