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włochy północne

zwIEDzaNIE I wyPOczyNEK

w kRAinie włoskich jezioR

jezioRo GARdA i coMo wypoczynek nAd AdRiATykieM
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień1: Wyjazd z polski zgodnie z rozkładem jazdy. przejazd przez czechy,
austrię do Włoch.
Dzień 2: przyjazd do VICEnZY – miasta architekta andrea palladio.
zwiedzanie: teatro olimpio, kościół korony cierniowej, piazza dei signorii,
basilica palladiana, palazzo del capitano, katedra, palazzo chiericati.
przejazd do WEROnY – miasta słynnych kochanków: romea i julii;
dziedziniec domu julii i najsłynniejszy balkon świata. spacer po mieście
(zwiedzanie z zewnątrz): arco dei Gavi - rzymski łuk triumfalny z l w n. e. i
brama borsarich, plac miasta piazza bra, rzymski amfiteatr z l wieku, piazza
dei signori w pobliżu którego znajduje się najwyższa w Weronie wieża torre
dei lamberti. przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd nad największe
włoskie JEZIORO GARDA. krótki pobyt w miasteczku PESCHIERA DEL
GARDA które mieści się na najbardziej wysuniętym na południe krańcu
jeziora Garda, a swoją nazwę zawdzięcza temu, iż w dawnych czasach
rybołówstwo stanowiło najważniejsze źródło dochodów dla jej mieszkańców.
zwiedzanie Forte ardietti – zachowana w idealnym stanie fortyfikacja, dalej
znajdujący się w starej części miasta kościół chiesa di san martino (kościół
św. marcina) to zabytkowe miejsce kultu religijnego i meta częstych
pielgrzymek. Wizyta w bajkowym miasteczku SIRMIOnE, jednym
z najbardziej ekskluzywnych kurortów, położonym na wysuniętym w głąb
jeziora cyplu. spacer po zabytkowym centrum, nad którym góruje zamek
scaligerich, oraz słynne Grotte di catullo - pozostałości rzymskich willi
pochodzących z i w p.n.e. czas wolny na odpoczynek. przejazd do hotelu
w okolicach bergamo/como, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4: Śniadanie, przejazd nad JEZIORO COMO do największego miasta
nad jeziorem o tej samej nazwie. podczas spaceru zobaczymy m.in. katedrę –
jej budowę rozpoczęto w 1396 roku. czas wolny. rejs statkiem do miasteczka
BELLAGIO, niewielkiego lecz urzekającego swoim klimatem. pełno tutaj
kawiarenek i sklepików, nadających miejscowości niepowtarzalnego
charakteru. czas wolny. rejs do VAREnnY - urokliwe miasteczko z wieloma
ciekawymi zaułkami, które zachwyca pięknym nabrzeżem, kolorowymi
kwiatami i tajemniczymi ścieżkami wzdłuż zabytkowych murów. dla

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1

28.04 – 06.05

1 850

chętnych możliwość zwiedzenia ruin zamku Vezio, powrót do hotelu na
2
14.07 – 22.07
1 850
obiadokolację i nocleg.
3
08.09 – 16.09
1 850
Dzień 5: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do MEDIOLAnu –
CENA oBEJMUJE
kosmopolitycznej stolicy mody. zwiedzanie: piazza del duomo; centralną
przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar, klimatyzacja),
część placu zajmuje słynna katedra czyli duomo, trzeci co do wielkości kościół
6 noclegów hotelu **/*** pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), 6
europy. zwiedzanie katedry; fakultatywnie: wjazd windą lub wejście
śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie siGnal iduna (kl 10 000 €,
schodami na jej dach (płatne dodatkowo ok. 9 – 13 €/ os.), skąd roztacza
nW 15 000 pln, bagaż 800 pln), opiekę licencjonowanego pilota.
się widok na miasto i alpy. spacer po najstarszym i eleganckim centrum
CENA NIE oBEJMUJE
handlowym we Włoszech - Galleria Vittorio emanuele ze sklepami znanych
włoskich projektantów, restauracjami i kawiarniami. przejście na piazza obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (usługi
della scala z najsłynniejszą operą na świecie - la scala. przejazd na wybrzeże lokalnych przewodników, opłaty wjazdowe do miast, parkingi, bilety
adriatyckie do hotelu w okolicach rimini, zakwaterowanie, obiadokolacja wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsy statkiem, opłaty za korzystanie
i nocleg.
z zestawu słuchawkowego „tour guide”) - ok. 90 € (płatne u pilota),
Dzień 6 – 7: pobyt wczasowo – wypoczynkowy w hotelu *** obowiązkowej składki na tFG – 10 zł/ os., napoi do obiadokolacji, dopłaty
w miejscowości nad MORZEM ADRIAtYCKIM. Śniadania i obiadokolacje, do pok. 1 os. – 490 pln, w hotelach może być pobierana opłata za taksę
czas wolny na wypoczynek i plażowanie; możliwość udziału w wycieczce klimatyczną ok. 1,00 – 2,50 €/ os./ dzień (płatne na miejscu w hotelu).
fakultatywnej (dodatkowo płatna, realizowana przy grupie min. 25 osób):
UwAgI
SAn MARInO – zwiedzanie najstarszej republiki świata znajdującej się program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
w obrębie państwa włoskiego. spacer wśród średniowiecznej architektury uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
rozpoczniemy od najstarszej bramy prowadzącej do stolicy republiki - bramy dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
św. Franciszka; dalej do Groty kuszników i przed budynek parlamentu zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
republiki san marino i bazyliki del santo, w której przechowywane są należy zabrać paszport lub dowód osobisty.
relikwie św. marino; wieża Guida - najstarsza część fortyfikacji otaczającej
średniowieczne san marino. Cena ok. 20 €/ os.
VicenzA  weRonA
Dzień 8: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do WEnECJI – rejs
jezioRo GARdA
wynajętą łodzią. zwiedzanie miasta w formie spaceru od placu św. marka –
peschieRA del GARdA
zdaniem napoleona bonaparte „najpiękniejszego salonu świata”. następnie
bazylika św. marka – sanktuarium skrywające jego relikwie i najcenniejsze siRMione  jezioRo coMo
dzieło jubilerskie zwane pala d’oro – złotym ołtarzem (dodatkowo
BellAGio  VARenny
płatne). będziemy również podziwiać (z zewnątrz) pałac dożów oraz most
Westchnień. dla chętnych wjazd windą na kampanillę - dzwonnicę św. marka
MediolAn  wenecjA
(za dodatkową opłatą), z której rozpościera się widok na lagunę Wenecką.
zwiedzanie Wenecji zakończymy spacerem malowniczymi uliczkami do Dzień 9: przejazd przez austrię i czechy do polski. zakończenie
mostu rialto. Wyjazd do polski, przejazd przez Włochy i austrię.
imprezy w godzinach południowych.

