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BERNINA EXPRESS 
Termin – 5-9.07.2023. 
Cena – 2250 PLN + €170 
 
 

OŁOMUNIEC – SALZBURG – SIRMIONE  
 WERONA – PADWA - LUBLANA 

PRZEJAZD POCIĄGIEM BERNINA EXPRESS 

  

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki około godz. 05:00 (Katowice 05:00, Mikołów 
05:15), przejazd do Ołomuńca. Spacer po najpiękniejszym mieście Moraw 
wpisanym na Listę UNESCO: Katedra św. Wacława, Górny i Dolny Rynek, Kolumna 
Świętej Trójcy, Ratusz, czas wolny. Dalszy przejazd na teren Austrii, obiadokolacja i 
nocleg 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Salzburga. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
lokalnym: Pałac Mirabell z ogrodami, spacer po Starym Mieście – Katedra św. 
Ruprechta, Kościół św. Piotra, spacer ulicą Getreidegasse – najstarszą i jedną z 
najpiękniejszych ulic Salzburga, Dom Mozarta, Residentzplatz, pomnik 
Mozarta, Twierdza Hohesalzburg na Górze Mnicha. Następnie przejazd do Hellbrun 
i zwiedzanie pałacu biskupiego z wodnym ogrodem. Dalszy przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg 

3.dzień – po wczesnym śniadaniu przejazd do Szwajcarii do miejscowości Chur skąd 
rozpoczyna się 4-godzinna podróż pociągiem Bernina Express. Trasa prowadzi 
przez najpiękniejsze krajobrazy alpejskie do włoskiego Tirano. Pociąg wspina się na 
ponad 2000 m n.p.m. przez absolutnie zapierające dech w piersiach okolice – 
wysokie, skaliste szczyty i malownicze przełęcze. Trasa wpisana na Listę UNESCO. W 
dalszej kolejności przejazd do miejscowości Sirmione – perełki nad Jeziorem Garda 
z XIII wiecznym Zamkiem Rodziny della Scala. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. 
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4. dzień – po śniadaniu przejazd do Werony – zwiedzanie: główny plac miasta 
Piazza Bra ze słynnym rzymskim amfiteatrem, XIV-wieczny zamek Castelvechio, 
Arco dei Gavi, Piazza dei Signori z pomnikiem Dantego, najwyższa w Weronie wieża 
Torre dei Lamberti, Piazza delle Ebre, Dom Julii. Przejazd do Padwy – zwiedzanie 
miasta związanego z postacią św. Antoniego – Bazylika, Prato della Valle, 
Uniwersytet, Palazzo della Ragione. Przejazd do Słowenii, obiadokolacja, nocleg. 

5.dzień – po śniadaniu przejazd do Lubljany – stolicy, miasta o bogatej historii, 
które zachwyca bogactwem zabytków, galerii, kawiarenek. Zwiedzanie starówki, 
plac Preseren, przy którym stoi cerkiew franciszkańska, Smoczy Most, Potrójny 
Most nad rzeką Ljubljanica, Kolumnada Plecnika, katedra, Wzgórze Zamkowe. 
Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd na miejsca zbiórki w godzinach nocnych. 

 

Cena 2250 PLN zawiera: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 8 noclegów w hotelach 3*, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 8 śniadań wzmocnionych, 
 8 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
DODATKOWO PŁATNE: €170  zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 

 wjazdy do miast, parkingi, 
 przewodników lokalnych, 
 bilet na przejazd pociągiem Bernina Express na trasie Chur - Tirano (klasa 2), 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

 podana cena dotyczy grupy 40-osobowej, przy mniejszej grupie cena może 
wzrosnąć, 

 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (7 
PLN/dzień), ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (5% ceny imprezy), 

 dopłata do pokoju 1-osobowego €80, 
 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny w  przypadku wzrostu cen paliwa 

oraz wzrostu kursu euro, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów 

oraz wpłata zaliczki w wysokości 600 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 


