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WERONA – JEZIORO GARDA – SIRMIONE – MALCESINE   
MONTE BALDO – MEDIOLAN – JEZIORO COMO –  BELLAGGIO – COMO  

 BERGAMO – JEZIORO ISEO – LAGHI DI FUSINE 

 
1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki około 4 rano, przejazd przez Czechy i Austrię do 
Włoch, zakwaterowanie w hotelu w okolicach Werony, obiadokolacja i nocleg  

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Werony, zwiedzanie miasta: rzymska Arena, Dom 
Julii ze słynnym balkonem, Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, dalszy przejazd do 
Sirmione, spacer po miasteczku położonym na końcu wąskiego cypla wcinającego się 
w Jezioro Garda od jego południowych brzegów, czas wolny na spacer i kąpiel w 
jeziorze. Powrót do hotelu w okolice Werony, obiadokolacja i nocleg 

3.dzień – po śniadaniu przejazd do Malcesine, wyjazd kolejką na górę Monte Baldo z 
którego roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na Jezioro Garda i okoliczne 
Alpy. Następnie rejs statkiem na zachodnie lombardzkie wybrzeże do Limone sul 
Garda. Czas wolny na degustację i zakup lokalnego limoncello. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg  

4.dzień – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Mediolanu, zwiedzanie 
stolicy Lombardii z lokalnym przewodnikiem: Castello Sforzesco, Katedra, Galeria 
Wiktoria Emanuela, słynna La Scala, czas wolny na zakupy w Stolicy Mody. Przejazd do 
hotelu w okolicach Mediolanu, obiadokolacja i nocleg 

5.dzień - po śniadaniu przejazd do Bellaggio, najpiękniejszego kurortu Jeziora Como, 
zwiedzanie ogrodów Villa Melzi, czas wolny na spacer nad jeziorem. Przeprawa 
promowa do Tremezzo, a następnie przejazd widokową trasą nad jeziorem do 
miasteczka Como z piękną katedrą. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

JEZIORA i GÓRY 
 
Termin – 2-8.07.2023. 
Cena – 2290 PLN + €160 
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6.dzień – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Bergamo, spacer po 
przepięknym Bergamo Alto z Katedrą, czas wolny. Dalszy przejazd nad Jezioro Iseo – 
spacer po miasteczku Iseo oraz przejazd widokową drogą wzdłuż jeziora. Dalszy 
przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg 

7.dzień – po śniadaniu przejazd wyjazd w drogę powrotną do Polski, po drodze krótki 
postój nad najpiękniejszymi jeziorkami Regionu Friuli: Laghi di Fusine. Dalszy przejazd 
przez Austrię i Czechy, powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych 

 

CENA 2290 PLN 

CENA ZAWIERA: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 6 noclegów w hotelach ***          

pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 6 śniadań wzmocnionych, 
 6 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
 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, 
 rejsy według programu, 
 kolejka na Monte Baldo, 
 kolejka do Bergamo Alta, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na 

całej trasie. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) 

ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy),  
 dopłata do pokoju 1-osobowego €120, 
 podana cena dotyczy grupy minimum 35 osobowej, przy mniejszej ilości osób cena 

może ulec zmianie, 
 cena może wzrosną z powodu wzrostu cen paliwa oraz kursu euro, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 800 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 

MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA TRADYCYJNEJ KOLACJI W LOKALNEJ WINNICY – około €35  
 


