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SIRMIONE – SAN REMO – CANNES – ANTIBES – NICEA  
SAINT TROPEZ – MONACO 

 

 
1.dzień - wyjazd z miejsca zbiórki według rozkładu, przejazd przez Czechy i Austrię do 
Włoch. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Padwy, obiadokolacja, nocleg  

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Sirmione, spacer po miasteczku malowniczo 
położonym nad Jeziorem Garda. Dalszy przejazd autostradą przez Włochy w okolice San 
Remo, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg   

3.dzień – śniadanie w hotelu. Całodzienny pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy, plażowanie 
i zażywanie kąpieli morskich i słonecznych w błękitnych wodach Morza Śródziemnego. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu 

4.dzień – po śniadaniu przejazd do Francji. Zwiedzanie Cannes, miejsca organizacji 
najbardziej renomowanego festiwalu filmowego w Europie. Spacer bulwarem 
nadmorskim La Croisette, przy którym w zabytkowych barokowych kamienicach 
usytuowane są najlepsze hotele świata. Czas wolny. Następnie przejazd zabytkowego 
miasta Antibes, nad którym góruję wybudowana nad samym morzem obronna twierdza 
średniowieczna oraz Chateau Grimaldi. Powrót do hotelu, możliwość dalszego 
plażowania, obiadokolacja i nocleg 

5.dzień – po śniadaniu przejazd do Saint Tropez – niegdyś niewielkiej wioski rybackiej, 
która dziś jest jednym z najbardziej ekskluzywnych miejsc Francuskiej Riwiery, ulubionym 
miejscem spotkań milionerów. Spacer po porcie jachtowym i wśród kamieniczek 
urokliwego Starego Miasta. Czas wolny. Następnie zwiedzanie Nicei – stolicy rejonu 
Liguryjskiego Wybrzeża, miasta słynącego z kasyn, corocznego karnawału, znanych w 
świecie regat i  wielkiego portu morskiego. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg  

 

LIGURIA  
LAZUROWE WYBRZEŻE 
z wypoczynkiem nad morzem 
 
Termin – 24.06-01.07.2023. 
Cena – 1250 PLN + €380 + €100 
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6.dzień - śniadanie. Całodzienny pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy, plażowanie 
i  zażywanie kąpieli morskich i słonecznych w błękitnych wodach Morza Śródziemnego. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

7.dzień – po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Monako – drugiego po 
Watykanie najmniejszego państwa świata, położonego przepięknie u podnóża Alp nad 
Morzem Śródziemnym. Spacer po dziedzińcu Pałacu Książęcego będącego siedzibą 
panującego tu rodu Grimaldich, wizyta w Katedrze, spacer po Monte Carlo słynącym na 
całym świecie z portu jachtowego, kasyna i życia nocnego, spacer po ogrodzie 
botanicznym uliczkami słynącego z przepychu miasta. Przejazd do hotelu w okolice 
Werony, obiadokolacja i nocleg 

8.dzień – po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski, przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy. 
Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych 

 

 

CENA 1250 PLN + 380 euro ZAWIERA: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, 
 7 śniadań wzmocnionych, 
 7 obiadokolacji, 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

DODATKOWO PŁATNE: 100 euro zbierane przez pilota na początku wyjazdu na: 
 wjazdy do miast, parkingi, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy tour-guide, 
 wstępy według programu. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 cena wyjazdu dotyczy grupy 35-osobowej, przy mniejszej grupie cena może wzrosnąć, 
 cena może ulec zmianie z powodu zmiany ceny paliwa lub kursu euro o czym Klient 

musi zostać poinformowany najpóźniej 21 dni przed wyjazdem – po tym terminie 
cena nie może ulec zmianie, 

 dopłata do pokoju 1-osobowego €140, 
 cena nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) oraz 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (3% ceny imprezy), 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 1000 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny. 

 


