Maciek - 537 444 242
Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

WŁOCHY

JEZIORO GARDA
Padwa, Sirmione, Malcesine, Limone sul Garda,
Riva del Garda, Bergamo, Werona
Świadczenia:

przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video)

4 noclegi w hotelu***

4 śniadania, 4 obiadokolacji

opieka pilota

ubezpieczenie NNW i KL

opłata na fundusz gwarancyjny

PROPONOWANY PROGRAM
DZIEŃ I
Wyjazd z kraju ok. godz. 20.00. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch
DZIEŃ II
Przyjazd w godzinach porannych do Padwy, krótkie spacer po mieście – bazylika św. Antoniego, kościół św.
Justyny, plac Pratto della Valle, czas wolny, przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ III
Śniadanie, przyjazd nad jezioro Garda, zwiedzanie miasteczka Sirmione, jednego z największych kurortów,
położonego na wystającym cyplu jeziora, spacer po zabytkowym, centrum nad którym góruje zamek
Scaligerich. Przejazd do Malcesine – średniowiecznego miasteczka we wschodniej części jeziora, rejs
statkiem do miejscowości Limone sul Garda, zwiedzanie miasteczka, przejazd do hotelu, obiadokolacja,
nocleg
DZIEŃ IV
Śniadanie, przejazd pod stację kolejki linowej na Monte Baldo, wjazd na szczyt, następnie przejazd do
Riva del Garda, zwiedzanie miasteczka: zamek Rocca, wieża miejska Torre Apponale, Palazzo Pretorio, ratusz, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ V
Śniadanie, przejazd do Bergamo – przejazd kolejką do Bergamo Alta – przepięknego starego miasta. Spacer od Piazza Vecchia ze średniowiecznym Palazzo della Ragione do Piazza del Duomo z katedrą, romańskim
kościołem Santa Maria Maggiore i renesansową Capella Colleoni,, przejazd do Arese – zwiedzanie Muzeum
Alfa Romeo, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ VI
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Werony, zwiedzanie: Piazza Bra z rzymskim amfiteatrem,
zamek Castelvecchio, piazza dei Signori, piazza delle Erbe, dom Julii z najsłynniejszym balkonem świata,.
Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowych
DZIEŃ VII
Powrót do kraju w godzinach porannych
Cena nie zawiera: wstępów do zwiedzanych obiektów, wjazdów do miast, przewodników lokalnych, zestawów słuchawkowych – ok. 70 EUR
Jest to przykładowa oferta. Każdy program przygotowujemy indywidualnie.

