Z wizytą u Sforzów - Trydent, Lombardia,
Liguria

Z WIZYTĄ U SFORZÓW – TRYDENT,
LIGURIA,LOMBARDIA 5 dni (Włochy)
Podróż autokarem

Dzień 1: Na południe …
wyjazd w godzinach wieczornych ,nocny
przejazd przez Polskę , Niemcy i Austrię
obiadokolacja
nocleg tranzytowy w Austrii

Dzień 2: Trydent, Limone, Sirmione
śniadanie
przejazd do Trydentu przez przełęcz Brennero
zwiedzanie Trydentu- stare miasto z
renesansowymi kamienicami pokrytymi
freskami, Katedra – miejsce obrad Soboru
Trydenckiego i zamek biskupów - książąt
trydenckich Buonconsiglio
przejazd panoramiczną trasą nad największym
z włoskich jezior – jeziorem Garda, czas wolny
w uroczym miasteczku Limone, otoczonym
cytrynowymi gajami
przejazd do Sirmione gdzie można zobaczyć
majestatyczny zamek rodu Scaligerich - z
zewnątrz
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Werona, Genua
śniadanie
przejazd do Werony
zwiedzanie Werony - amfiteatr rzymski Arena,
dom Julii Capuletti, Piazza Erbe, Piazza Signoria,
grobowce Scaligerich
przejazd do Genui
zwiedzanie Genui - gotycka katedra San
Lorenzo, Palazzo Ducale, dom Krzysztofa
Kolumba
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Mediolan
śniadanie
przejazd do Mediolanu
zwiedzanie Mediolanu - zamek Sforzów ze
słynną trzecią Pietą Michała Anioła, Galeria
Wiktora Emanuela II , Katedra Duomo, La Scala
– najsłynniejsza scena operowa świata, „złoty
kwadrat” – luksusowa dzielnica mody z
butikami największych światowych
projektantów
wyjazd w drogę powrotną (UWAGA: w ten dzień
nie ma obiadokolacji )
nocleg tranzytowy na terenie Austrii

Dzień 5: Do zobaczenia…
śniadanie
przejazd do Polski
zakończenie wycieczki

Cena objemuje
4 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
4 śniadania , 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

Cena nie objemuje
biletów wstępów - ok. 50 euro/osoby
(Zamek Buonconsiglio, Amfiteatr Arena,
Dom Julii w Weronie, Palazzo Ducale,
Dom Kolumba, Pałac Sforzów Katedra
Duomo, La Scala)
napoi do obiadokolacji
dopłat do pokojów 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
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40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

1.780 zł/os.

1.700 zł/os.

1.650 zł/os.

