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JESTEŚMY CZŁONKIEM                           

POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI 

WŁOCHY - ODKRYJ VENETO  
 
Veneto ze swoją stolicą Wenecja to region rozciągający się od Alp Karnickich i Dolomitów 
na granicy z Austrią do Adriatyku i Doliny Padu, przemysłowo-rolniczy, jeden z ważniejszych 
we Włoszech obszarów turystycznych, z takimi miastami jak Chioggia, Padwa, Trevisio, 
Werona i Wenecja. Na północy znajdują się ośrodki sportów zimowych, z najsławniejszym 
Cortina d'Apezzo, na wybrzeżu adriatyckim zaś popularne kąpieliska, mimo iż jest to 
najmniej czysta część Adriatyku. 

 
1 dzień: Zbiórka uczestników o godz. 10:00. Wyjazd. Przejazd do Wenecji.   

2 dzień: Przyjazd do Wenecji – rejs statkiem i zwiedzanie miasta na 118 
wyspach: Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów Weneckich (z zewnątrz), Most 

Westchnień. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach Werony. Obiadokolacja. 
Nocleg. 

3 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie Werony (największe miasto lądowe prowincji 

Veneto) - miasta z ogromnym bogactwem rzymskich zabytków i uliczek 
zabudowanych różowymi, średniowiecznymi domami: rzymska Arena (z zewnątrz), 

Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori, dom Julii, Kościół Sant Anastasia, Katedra. 
Czas wolny w trakcie zwiedzania. Spacer po starówce. Przejazd do Vicenzy. 

Zwiedzanie Vicenzy miasta u stóp Alp Weneckich, ekskluzywne, otoczone 

średniowiecznymi murami. Spacer po historycznym centrum - Piazza dei Signori, 
gdzie znajdują się dzieła Palladia - bazylika i Loggia del Capitano, Corso Andrea 

Palladio z pięknymi pałacami. W trakcie zwiedzania czas wolny. Powrót do Hotelu. 
Obiadokolacja. Nocleg 

4 dzień: Śniadanie. Gardaland – Park Rozrywki – korzystanie z atrakcji 
parku – pobyt ok 7 godz. (płatne indywidualnie ok 25 EUR). Przejazd nad 

Jezioro Garda do malowniczej miejscowości Malcesine z urokliwa starówka i 

dobrze zachowanym zamkiem. Spacer i czas wolny. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: Śniadanie. Przejazd do Padwy. Zwiedzanie miasta miasto założone przez 
legendarnego Antenora, wodza trojańskiego. Kształt placu Prato della Valle 

przypomina o istniejącej w tym miejscu przed wiekami rzymskiej arenie. 

Uniwersytet (z zewnatrz), który wykształcił Mikołaja Kopernika i Jana 
Kochanowskiego oraz Bazyliki Świętego Antoniego (Basilica del Santo). 

Spędzimy czas wolny na jednym z placów miejskich. Wyjazd w drogę powrotną do 
Polski. 

6 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 
 

CENA ZAWIERA :  
 przejazd autokarem– klimatyzacja, dvd, barek, wc 
 3 noclegi w hotelu ***, pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami  
 3 śniadania kontynentalne 
 3 obiadokolacje serwowane 
 opiekę pilota  
 przewodnicy lokalni – Werona, Wenecja 
 opłaty wjazdowe do miast, parkingowe, klimatyczne, drogowe, autostrady 
 Rejs statkiem w Wenecji – 2 strony 
 ubezpieczenie KL i NNW  

 podatek Vat     
 

UWAGA:  
 pilot, przewodnik może zmieniać kolejność zwiedzania obiektów 
 Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo 

 Cena nie zawiera biletow wstępu 

TERMIN: 4 – 9 czerwca 2017 
CENA: 1199 ZŁ +50 Euro 
(bilety wstępu) 


