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JESTEŚMY CZŁONKIEM                           

POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI 

WŁOCHY - ODKRYJ VENETO  
 
PLAN WYCIECZKI:  

 
1 dzień: Zbiórka uczestników w godz. popołudniowych. Wyjazd. Przejazd przez Słowację i 

Austrię. 

2 dzień: Przejazd do Triestu we Włoszech - zwiedzanie miasta. Przejazd w okolice 

Werony. Zakwaterowanie. 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, Piazza delle 
Erbe, Piazza dei Signori, Dom Julii, Kościół Sant Anastasia, Katedra. Spacer po 

starówce. 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 - ósmy co 

do wielkości plac świata, czwarty plac Europy i największy plac o kształcie elipsy. 
Uniwersytet (z zewnątrz), który wykształcił Mikołaja Kopernika i Jana 

Kochanowskiego oraz Bazyliki Świętego Antoniego (Basilica del Santo). 

Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg 
4 dzień: Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Garda do malowniczej miejscowości 

Malcesine z urokliwą starówką i dobrze zachowanym zamkiem. Spacer i 
plażowanie nad jeziorem. Rejs statkiem do Limone – gdzie najdalej na północ 

uprawiano cytryny – wizyta w specjalnych, zabytkowych szklarniach. Przejazd do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: Śniadanie. Przyjazd do Wenecji – rejs statkiem/vaporetto i zwiedzanie 

miasta z przewodnikiem na 118 wyspach: Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów 
Weneckich (z zewnątrz), Most Westchnień. Zakupy. Wyjazd w drogę powrotną do 

miejsca zbiórki. 
6 dzień: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 

 

CENA ZAWIERA :  

 przejazd autokarem – klimatyzacja, dvd, wc, barek 
 3 noclegi w hotelu *** w okolicach Werony, 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  i Limone – 2 strony 
 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  
 ubezpieczenie KL i NNW  

 podatek Vat, TFG    
 

UWAGA:  
 pilot, przewodnik może zmieniać kolejność zwiedzania obiektów 

 Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo za wyjątkiem wody 
 Cena nie zawiera świadczeń niewymienionych w ofercie 

 

TERMIN: 15-20 czerwca 2020 
CENA: 1250,00 + 80 EUR/os  
 


