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MONTE LUSSARI – LAGHI DI FUSINE – WENECJA – BURANO  
MURANO – PADWA – WERONA – SIRIMIONE – MONTE BALDO 

LIMONE SUL GARDA – MADONNA DELLA CORONA – MEDIOLAN  

 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki o 5.30, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. 
Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Tarvisio, obiadokolacja i nocleg 

2.dzień – po śniadaniu wyjazd kolejką na szczyt Monte Lussari na wysokość 1760 metrów 
n.p.m. skąd przy ładnej pogodzie roztacza się jedna z najpiękniejszych panoram Alp 
Wschodnich na Alpy Julijskie i Alpy Karnickie. Wizyta w Sanktuarium Matki Bożej, czas 
wolny na spacer i podziwianie widoków. Następnie przejazd nad Jeziora Fusine, dwa 
malownicze jeziorka ukryte wśród lasów Foresta dei Tre Confini (Lasów Trzech Granic), 
czas wolny na spacer i relaks nad wodą. Dalszy przejazd do  hotelu w okolicy Padwy, 
obiadokolacja i nocleg 

3.dzień – po śniadaniu wycieczka do Wenecji – zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
lokalnym: Most Westchnień, Plac i Bazylika Św. Marka, Dzwonnica, Most Rialto, spacer 
uliczkami wzdłuż weneckich kanałów. Czas wolny. Następnie rejs na wyspę kolorowych 
domków – Wyspę Burano oraz na wyspę szkła weneckiego do fabryki szkła – Wyspę 
Murano. Powrót do hotelu w okolicach Padwy, obiadokolacja i nocleg 

4.dzień – przejazd do Padwy – miasta Świętego Antoniego i Uniwersytetu. Msza Święta w 
Bazylice Św. Antoniego, a następnie spacer po mieście: Uniwersytet, Palazzo della 
Ragione, Piazza delle Erbe, Prato della Valle, Bazylika św. Justyny. Następnie dalszy 
przejazd do Werony, zwiedzanie miasta Romeo i Julii z antyczną Areną oraz uroczymi 
placami, czas wolny. Dalszy przejazd do hotelu w ok. Werony, obiadokolacja i nocleg 

5.dzień – po śniadaniu przejazd nad Jezioro Garda do miejscowości Malcesine – wyjazd 
kolejką górska na Monte Baldo na wysokość ponad 2000 metrów n.p.m. skąd roztacza się 
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niesamowita panorama jeziora i otaczających Alp. Następnie rejs statkiem do Limone sul 
Garda, czas wolny na spacer po miasteczku. Powrót do hotelu w okolicach Werony, 
obiadokolacja i nocleg 

6.dzień – po śniadaniu przejazd do Sirmione, spacer po przepięknym miasteczku z 
Zamkiem Scaligero, czas wolny nad jeziorem. Następnie przejazd do Spiazzi do 
zawieszonego na skale Sanktuarium Madonna della Corona. Powrót do hotelu w 
okolicach Werony, obiadokolacja i nocleg 

7.dzień – po śniadaniu przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
lokalnym: Katedra, Galleria Vittorio Emanuele II, budynek słynnej Opery La Scala (z 
zewnątrz), Zamek Castello Sforzesco, czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach Vicenzy, 
obiadokolacja i nocleg 

8. dzień – po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd przez Austrie i 
Czechy. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych. 

  

Cena 990 PLN + €290 zawiera: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 6 noclegów w hotelach 3*, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 6 śniadań wzmocnionych, 
 6 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy, 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
Dodatkowo płatne: €160  zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 

 wjazdy do miast, parkingi, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 statek do Wenecji, na Burano i Murano, 
 kolejka górska na Monte Lussari, 
 kolejka górska na Monte Baldo, 
 statek do Limone sul Garda,  
 taksy klimatyczne,  
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

 podana cena dotyczy grupy minimum 40-osobowej,  
 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 €140, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny i może ona ulec zmianie. 

 


