
 

 

 

    
 

WŁOCHY 7 dni 
WENECJA - LAGO DI GARDA – VERONA – VICENZA 

              
1 dzień – 20.08.13 Wtorek 
Wyjazd w godz. porannych  z Trójmiasta. Przejazd do Czech w okolice Brna , zakwaterowanie – kolacja, 
nocleg  
 
2 dzień - 21.08.13 Środa 
Po śniadaniu przejazd malowniczo położoną autostradą przez Austrię do Włoch. Przyjazd na kolację i 
nocleg w okolice Lido di Jesolo – wieczorny spacer nad brzegiem Adriatyku. 
 
3 dzień – 22.08.13 Czwartek 
Śniadanie. Przejazd autokarem do Punta Sabbioni, następnie statkiem do Wenecji  miasta położonego 
na licznych bagnistych wyspach na Morzu Adriatyckim. Przepłynięcie statkiem do basenu Św. Marka z  
którego   zobaczymy  piękną  panoramę  Wenecji. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym ( tour 
3 godz.): Plac i bazylika Św. Marka, Pałac Dożów z zewnątrz (lub ze zwiedzaniem w środku bilet wstępu 
ok. 14 euro trwa około 1,5 godz.), spacer wąskimi uliczkami do najpiękniejszego mostu Wenecji – 
Rialto, najstarszego mostu weneckiego nad kanałem Grande. Tam czas wolny na zakup pamiątek. 
Powrót statkiem do autokaru. Przejazd do hotelu na kolację i nocleg w okolice Verony.  
 
4 dzień – 23.08.13 Piątek 
Po śniadaniu przejazd do Sirmione – centrum miasta  leży  na półwyspie na jeziorze Garda. W mieście 
znajdują  się pozostałości rzymskich i  średniowiecznych budowli. Zobaczymy tu zamek na wodzie , z 
którego wieży rozciąga się piękny  widok na starówkę  oraz na jezioro. Rejs statkiem  – czas wolny. 
Następnie przejazd do Verony miasta  znanego  z szekspirowskiej tragedii „Romeo i Julia”. Zwiedzanie z 
przewodnikiem lokalnym: Porta Nuova, amfiteatr rzymski,  
dom Julii ze słynnym balkonikiem, plac delle Erbe, Plac dei Signori, dom Romea. Przejazd na taras 
widokowy na wzgórze San Leonardo, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes. 
Obiadokolacja w restauracji. O godz. 21:00 odbędzie się widowiskom operowe  „Rigoletto” - Giuseppe 
Werdiego  w Arena di Verona. Powrót do hotelu na nocleg. 



 

 

 
5 dzień – 24.08.13 Sobota 
Śniadanie. Przejazd do Vincenzy, miasto położonego u podnóża Alp Weneckich  , rozsławionego przez 
znanego architekta Andrea  Palladio. Historyczne centrum zostało wpisane na listę Unesco, zwiedzanie 
miasta  z przewodnikiem: Katedra, kościół  Santa Maria in Arali i budowla Palladia jak Bazylika 
Palladiana, Plazzo del Capitanio, Plazzo Chiericati, Teatro Olimpico  Około godz. 17:00 obiad i czas  
wolny. Ok. godz 18:00 wyjazd  do  Verony  i  wejście  do  opery  na  spektakl Giuseppe Verdiego  Aida, 
który odbędzie się o godz. 21:00. Po jego zakończeniu przejazd  do hotelu na  nocleg.  
 
6 dzień – 25.08.13 Niedziela 
Śniadanie. Przyjmowanie bagażu, wyjazd z Włoch do Wiednia – dłuższy postój, następnie przejazd na 
kolację i nocleg w Czechach  
 
7 dzień – 26.08.13 Poniedziałek 
Śniadanie. Wyjazd do Polski z dłuższą przerwą w Częstochowie. Przyjazd do Trójmiasta w godzinach 
wieczornych. Zakończenie wycieczki. 
 
Termin: 20.08 – 26.08.2013 
Cena:  1 800,00/os.  
 
Cena obejmuje: 
- przejazd komfortowym autokarem 
- 6 noclegów w hotelu klasy turystycznej 
- 6 śniadania i 6 obiadokolacji 
- opieka pilota/przewodnika 
- rejs statkiem z Punta Sabbioni do Wenecji i z powrotem 
- poczęstunek śniadaniowy w dniu wyjazdu 
- ubezpieczenie NNW + KL ( bez chorób przewlekłych ) 
- 2 miejsca gratis  
 
Cena nie obejmuje: 
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok.40 – 45 € 
- rejsu statkiem po jeziorze Garda Pescheira – Bardolino - Pescheira 15,00 € ( do akceptacji ) 
- ceny biletów wstępu do opery: 24,00 € x 2 = 48,00 €  
 
 
 


