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Północne 
Włochy

Wenecja - Padwa - Soave - Werona - Sirmione - Malcesine - Mediolan

Dolce far niente nad jeziorem Garda
Dzień 1: Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Nocny przejazd przez 
Czechy i Austrię do Włoch. 

Dzień 2: W godzinach porannych przyjazd do Wenecji. Przepłynięcie barką 
z portu Tronchetto do centrum Wenecji. Zwiedzanie miasta: Kościół Santa 
Maria della Salute, Plac San Marco, Bazylika San Marco, Dzwonnica, Pałac 
Dożów, wieża zegarowa, Prokuracje. Spacer do dzielnicy Rialto z okazałym 
mostem Rialto, następnie Kościół Santa Maria Gloriosa dei Frari, Teatro 
La Fenice. Czas wolny na zakup pamiątek i dla chętnych rejs gondolą po 
weneckich kanałach. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja 
i nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Padwy. Spacer po centrum miasta. 
Zobaczymy: Bazylikę Św. Antoniego zwaną przez Włochów Il Santo, Prato 
della Valle z posągami postaci historycznych, Palazzo della Ragione, 
słynny Uniwersytet. Po południu przejazd do Soave, do winnicy Monte 
Tondo, gdzie oprócz win produkują wspaniałą oliwę z oliwek. Spacer po 
Soave, kolejno przejazd do Werony, gdzie zobaczymy m. in.: XIV-
wieczny zamek Castelvechio, Arco dei Gavi – rzymski łuk triumfalny 
z I w. n.e., Bramę Borsarich, Piazza Bra z okazałym rzymskim Amfi teatrem, 
Piazza dei Signiori oraz dziedziniec domu Julii z najsłynniejszym balkonem. 
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Garda – zwiedzanie 
i pobyt w Sirmione (dla chętnych fakultatywnie rejs motorówkami po 
Jeziorze Garda). Zobaczymy kościół Santa Maria Maggiore, zbudowany 
na miejscu dawnej pogańskiej świątyni. Obejrzeć można tutaj ciekawe 
piętnastowieczne freski oraz fi gurę Matki Boskiej. Następnie zwiedzanie 
Rocca Scaligera  –  imponującego zamku przypominającego o trzynasto-
wiecznych władcach Werony Scaligerich, którzy zamienili Sirmione 
w fortecę broniącą Jeziora Garda. Po zwiedzaniu proponujemy oddać 
się typowemu włoskiemu dolce far niente. Leniwe, popołudniowe 
godziny spędzić możemy również na niespiesznym spacerze po 
ślicznych uliczkach miasta, którym niezwykłego uroku dodają ukwiecone 
balkony małych kamieniczek, tworzących tutejszy krajobraz. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Przejazd do Malcesine, malowniczego miasteczka 
położonego na północy wybrzeża Jeziora Garda. Największą atrakcją 
miasteczka jest Zamek Castello Scaligero z XIII w., z którego roztacza 
się niezapomniany widok. Dwuetapowy wjazd kolejką linową na Monte 
Baldo. Pierwszy fragment z Malcesine do San Michele ma długość 1512 m 
i różnicę wysokości 463 m. Drugi etap z San Michele na Monte Baldo 
ma długość 2813 m i różnicę wysokości 1187 m. Wjazd w drugiej 
części odbywa się wagonikiem, który podczas jazdy obraca się powoli 
wokół własnej osi i każdy z pasażerów ma szansę zobaczyć niesamowite 
widoki jeziora i gór. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6: Śniadanie. Wykwaterowanie, przejazd do Mediolanu – światowej 
stolicy mody. Spacer po centrum miasta: zwiedzanie imponującej 
gotyckiej katedry, Gallerii Vittorio Emanuele – tradycyjnego miejsca 
spotkań mieszkańców Mediolanu oraz licznych kawiarenek i luksusowych 
sklepów, Piazza della Scala ze słynną Operą La Scala oraz zamek 
Castello Sforzesco. Czas wolny na zakupy w znanym Domu Handlowym 
La Rinascente. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.

Dzień 7: Przyjazd do kraju około południa. CENA ZAWIERA
ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w hotelach *** (1 nocleg w okolicach Wenecji lub 
Padwy, 3 noclegi w okolicach Jeziora Garda), pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
WYŻYWIENIE: 4 śniadania, 4 obiadokolacje, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, 
TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, WC), 
UBEZPIECZENIE NNW, CP i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za lokalnych przewodników, 
zestawów słuchawkowych audio guide, podatku turystycznego - łącznie ok. 60 EUR 
oraz napojów do obiadokolacji. OPCJONALNIE: dopłata do pokoju 1-osobowego - 
280 zł, rejs po jeziorze Garda - ok. 15 EUR.

7 dni

Podana kolejność zwiedzania jest ramowa. Szczegóły programu ustala pilot.

TERMINY CENY
28.04 – 04.05.2019  1450 zł

26.05 – 01.06.2019 1450 zł

11.08 – 17.08.2019 1450 zł

15.09 – 21.09.2019 1400 zł

20.10 – 26.10.2019 1400 zł
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WYCIECZKIul. Krakowska 37, 45-075 Opole
tel. 77 4544569, biuro@verotravel.pl


