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Zapewniamy: 
• przejazd autokarem (Klima – dvd - 

fotele lotnicze, 2 kierowców),                 

•opiekę pilota - przewodnika wg 

programu 

•ubezpieczenie NW i KL, 

•4 noclegi w hotelach turystycznych 

**/*** pokoje 2-3-4 osobowe z  

łazienkami, TV,  

•wyżywienie wg programu, 4 x 

śniadania włoskie, 4 x obiadokolacja 

serwowana, woda w cenie) 

•opłaty drogowe, parkingowe, wjazdy 

do miast, 

• podstawowe wstępy, 

• bezpłatne miejsce dla 4 opiekunów 

CENA 

 
(przy grupie  45  osób płacących): 

1370 zł  
 
 

 

 

 

Dzień 1// 24.05 

 Zbiórka uczestników, wyjazd do Włoch o godzinie 21.00, 
przejazd nocny przez Niemcy .  
 

Dzień 2// 25.05 

Przyjazd do Trydentu. Zwiedzanie stolicy regionu Trydent-
Górna Adyga, w prowincji Trentino: historyczne centrum  
z romańską katedrą, fontanną Neptuna oraz budynkami, 
których fasady pokryte są kolorowymi freskami, zamek 
Buon Consiglio. Przejazd do hotelu w okolicy Werony. 
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3 // 26.05 

Śniadanie. Przejazd do urokliwego miasteczka Sirmione 
położonego nad największym jeziorem Włoch – Jeziorem Garda. 
Spacer urokliwymi uliczkami miasteczka z bajkowym zamkiem 
rodziny Scaligeri, krótki czas na zwiedzanie. Następnie przejazd 
do Werony, spacer po mieście w trakcie którego zobaczymy 
m.in. Amfiteatr, Piazza Erba, Dom Julii z słynnym balkonem, 

spacer po starym mieście.  Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
odpoczynek. 

 Dzień 4 // 27.05 

Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd 
do Genui - zwiedzanie: gotycka katedra San Lorenzo, dom 
Krzysztofa Kolumba, Piazza Ferrari z teatrem San Carlo  
i Palazzo Ducale, Via Garibaldi z eleganckimi pałacami. Później 
przejedziemy do Portofino – małego raju na ziemi, 
schowanego w zatoczce, wśród gór porośniętych drzewami 
oliwnymi i cyprysami (REJS DO MIASTA W CENIE). To 
miejsce przyciąga wszystkich swoim urokiem, jest bardzo 
lubiane przez celebrytów. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, 
odpoczynek. 

Dzień 5 // 28.05 

Śniadanie. Przejazd do Księstwa Monako, nazywanego 
Hongkongiem Morza Śródziemnego i będącego drugim po 
Watykanie najmniejszym niepodległym państwem świata 
 (1,9 km²). Trasa wiedzie widokowymi drogami, tzw. 
Corniches. Zwiedzanie zabytkowej części Monako, zajmującej 
wysunięty na 800 m w morze skalny cypel: Rampe Major, 
Place du Palais przed Pałacem Książęcym – siedzibą rodu 
Grimaldich od XIV w., katedra św. Mikołaja, gdzie spoczywają 
m.in. Grace Kelly i książę Rainier III. Spacer po Monte Carlo  
z reprezentacyjnym Place du Casino, przy którym znajdują się 
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kasyna, a najsłynniejsze to Grand Casino – jeden z symboli miasta. Przejazd do Cannes, spacer po 
promenadzie z Pałacem Filmowym i aleją gwiazd, czas na relaks na plaży.  Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 6 // 29.05 

 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i Zwiedzanie 9 godzinne Mediolanu (opłata wjazdowa w 
cenie). Wizyta w Castello Sforzesco (wstęp w cenie) – XV-wiecznej twierdzy i rezydencji rodziny Sforzów, 
despotycznych władców Mediolanu, obecnie 
muzeum mieszczącym dzieła sztuki 
średniowiecznej, renesansowej i barokowej. Do 
najcenniejszych eksponatów należy niedokończone 
dzieło Michała Anioła – Pieta Rondanini. Następnie 
w programie: kościół Sant’Ambrogio – 
najpiękniejsza średniowieczna budowla miasta, 
wzniesiona w IV w. przez biskupa Mediolanu św. 
Ambrożego oraz kościół San Lorenzo Maggiore,  
z freskami pochodzącymi z V w. Piazza Duomo ze 
słynną gotycką katedrą (w cenie), Galleria Vittorio 
Emanuele z eleganckimi kawiarniami – tradycyjne 
miejsce spotkań mediolańczyków, Piazza della Scala. 
Czas na indywidualny posiłek. Nocny przejazd do 
Polski. 

Dzień 7 // 30.05 

 Przyjazd do Poznania w godzinach południowych i zakończenie wycieczki. 

 

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NR 601  

 

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA RZECZ KLIENTA - TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ AXA 
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