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PRIMAVERA 
Termin – 29.04-03.05.2023. 
Cena – 950 PLN + €150 + €100 
 

PADWA – WENECJA – WERONA – SIRMIONE 
MEDIOLAN 

wycieczka bez nocnych przejazdów 

  

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz. 4.30, przejazd przez Czechy i Austrię 
do Włoch, obiadokolacja i nocleg w okolicach Padwy; 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Wenecji, rejs statkiem do centrum miasta, 
zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym – Plac i Bazylika św. Marka, Most Rialto, 
Most Westchnień, spacer uliczkami miasta, czas wolny. Następnie przejazd do 
Padwy – Bazylika św. Antoniego, Prato della Valle, Uniwersytet. Powrót do 
hotelu w ok. Padwy, obiadokolacja i nocleg; 

3.dzień – po śniadaniu przejazd do Werony, zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem lokalnym: rzymska Arena, spacer przez eleganckie place miasta, 
Dom Julii, czas wolny. Dalszy przejazd do miasteczka Sirmione, malowniczo 
położonego nad Jeziorem Garda z zamkiem Rodu Della Scala. Czas wolny na 
relaks nad jeziorem. Następnie przejazd do hotelu w okolice Werony, 
obiadokolacja i nocleg; 

4. dzień – po śniadaniu przejazd do Mediolanu, stolicy Lombardii. Zwiedzanie 
miasta z przewodnikiem lokalnym: Zamek Sforzów, Katedra, Galeria Wiktora 
Emanuela, Opera La Scala, spacer eleganckimi ulicami miasta, czas wolny. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg; 

5.dzień – po wczesnym śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski, przejazd 
przez Austrię i Czechy, powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach 
wieczornych. 
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CENA 950 PLN + €150 ZAWIERA: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 4 noclegi w hotelach ***          pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 4 śniadania wzmocnione, 
 4 obiadokolacje (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

DODATKOWO PŁATNE: €100  zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 
 wjazdy do miast, parkingi, autostrady, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 statek do Wenecji, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 podana cena dotyczy grupy 30-osobowej, przy mniejszej grupie cena może wzrosnąć, 
 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 €80, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 500 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 


