
  WŁOCHY  

JEZIORO GARDA I ADRIATYK 
Werona, Sirmione, Malcesine, Limone sul Garda, Mediolan, San Marino, 

Cesenatico, Bolonia 

       
CENA: 2995zł                                                 TERMIN: 12-23.09.2023 r. 

 
Świadczenia: 
• przejazd autokarem  
• pobyt autokaru w trakcie pobytu (wszystkie wycieczki) 
• 4 noclegi nad jeziorem Garda         
• 5 noclegów na wybrzeżu adriatyckim  
• 9 śniadań, 9 obiadokolacji, woda do posiłków  
• opieka pilota 
• ubezpieczenie NNW i KL 

• opłata na turystyczny fundusz gwarancyjny 
 

 
 PROPONOWANY PROGRAM 
 

DZIEŃ I 

Wyjazd ok. godz. 18.00 – przejazd do Włoch 
DZIEŃ II 
Przyjazd do Werony w godzinach porannych - zwiedzanie: Piazza Bra 
z rzymskim amfiteatrem, zamek Castelvecchio, piazza dei Signori, 
piazza delle Erbe, dom Julii z najsłynniejszym balkonem świata, czas 
wolny. Przejazd do hotelu nad j. Garda, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg  
DZIEŃ III 
Śniadanie, przejazd i zwiedzanie miasteczka Sirmione, jednego z 
największych kurortów, położonego na wystającym cyplu jeziora, 
spacer po zabytkowym, centrum nad którym góruje zamek Scaligerich. 
Przejazd do miejscowości Paschiera del Garda, skąd wypływa rzeka Minzio, spacer po mieście, czas wolny, 
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
DZIEŃ IV 

Śniadanie, czas wolny na basenie, obiadokolacja, nocleg 
DZIEŃ V 
Śniadanie, przejazd do Malcesine - średniowiecznego miasteczka we 
wschodniej części jeziora, przejście pod stację kolejki liniowej na 
Monte Baldo, wjazd na szczyt (tylko przy ładnej pogodzie), następnie 
rejs statkiem do miejscowości Limone sul Garda, zwiedzanie 
miasteczka, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

DZIEŃ VI 
Śniadanie, przejazd do Mediolanu, stolicy Lombardii - zwiedzanie: 
Plac Katedralny ze wspaniałą gotycką Katedrą, Galeria Vitorrio 
Emanuele II- elegancki wielopiętrowy pasaż handlowy, najsłynniejsza 
opera świata - La Scala, Castello Sforzesco - imponujący zamek władcy 
Mediolanu Ludovica Sforzy, czas wolny. Przejazd nad wybrzeże adriatyckie. Zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg 
DZIEŃ VII 
Śniadanie, czas wolny - plażowanie, obiadokolacja, nocleg 
DZIEŃ VIII 
Śniadanie, wyjazd do San Marino, następnie zwiedzanie Centro Storico, średniowieczne domy, place i 
fortyfikacje, ratusz Palazzo Publico – siedziba rządu republiki, katedra św. Marino, czas wolny, następnie 
przejazd do winiarni Battistini - degustacja regionalnych win, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 



 
DZIEŃ IX 
Śniadanie, czas wolny na basenie, obiadokolacja, nocleg 
DZIEŃ X 
Śniadanie, czas wolny, o godz. 18.00 obiadokolacja, po obiadokolacji przejazd do Cesenatico spacer po 

starym mieście i porcie projektu Leonarda da Vinci, nocleg 
DZIEŃ XI 
Śniadanie, przejazd do Bolonii, krótki spacer po starym mieście: Rynek Główny (piazza Maggiore), bazylika 
San Petronio, wieża Asinelli, czas wolny. Wyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.  
DZIEŃ XII 
Przyjazd do kraju w godzinach porannych. 
 

 
 
Cena nie zawiera: wstępów do zwiedzanych obiektów, wjazdów do miast, przewodników lokalnych, 
słuchawek oraz taksy klimatycznej we Włoszech – ok. 90 EUR 
 
Cena kalkulowana jest przy min. 45 osobach  
 
 
 
 


