
  

    

                               WŁOCHY PÓŁNOCNE 2020    
 

  

TERMIN WYJAZDU:   
  

19.10-29.10.2020 r. 
  

CENA (AUTOKAR ROYAL CLASS):  
2419 (grupa 50-54 osoby pełnopłatne)  

2349 (grupa 55-59 osoby pełnopłatne)  
  

CENA ZAWIERA:   
 

- Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych,  

- 8 noclegów w hotelach***,  

- 8 śniadań,  

- 9 obiadokolacji,  

- zwiedzanie według programu,  

- transport autokarem piętrowym klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta),  

- opieka pilota i przewodników, 

- ubezpieczenie KL, NNW + CP,  

- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,  

- wyjazd z Poznania,  

- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawy słuchawkowe,     

- wjazdy do miast, opłaty lokalne oraz miejscowi przewodnicy.  

  

PROGRAM RAMOWY:  
 

1 dzień - Wyjazd z Poznania około 23. Przejazd przez Polskę.  

2 dzień - Nocny przejazd przez Polskę i Niemcy. Po południu przyjazd do słynnego na całym 

świecie zakątka Bawarii, w okolice Schwangau. Zwiedzimy najbardziej znany zamek 

„szalonego” Ludwika Bawarskiego Neunswchanstein oraz zamek Hohenschwangau                

(z zewnątrz), który należał do rodziców Ludwika II. Przejazd na obiadokolację i nocleg         

w Austrii.  

3 dzień - Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie Werony, która swoją popularność zdobyła 

dzięki roli w sztuce angielskiego dramaturga Wiliama Szekspira – „Romeo i Julii”. Dom 

Julii, a w szczególności jej balkon, to jeden z najbardziej znanych zabytków we Włoszech. 

W trakcie zwiedzania planowany jest spacer od rzymskiego amfiteatru Arena przez Piazza 

dei Signori do CasaCapuletti. Następnie przejazd do uroczego miasteczka Sirmione 

położonego nad największym i najczystszym jeziorem Włoch- Gardą. Obiadokolacja, 

zakwaterowanie i nocleg w okolicy Gardy.  

4 dzień - Po śniadaniu dzień na warsztaty językowo - artystyczne nad Jeziorem Garda. 

Wieczorem obiadokolacja i nocleg.  



5 dzień - Po śniadaniu przejazd na krótkie zwiedzanie Bolonii, miasta szynki, epickiej 

fontanny, wieży oraz najstarszego i największego Uniwersytetu we Włoszech. Warsztaty 

językowo – artystyczne. W godzinach popołudniowych przejazd do Ferrary. W programie 

zwiedzania m.in.: zamek Castello Estense, średniowieczny uniwersytet, pałace 

renesansowe Palazzo dei Diamanti, Casa Romei, Palazzo Schifanoia, niezapomniana 

starówka. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

6 dzień - Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd nad jezioro Como. Swego czasu Madonna 

wpadała tu w odwiedziny do Gianniego Versace, a teraz Brad Pitt chętnie odwiedza 

swojego przyjaciela George'a Clooneya. Como to porośnięty palmami raj na ziemi. W 

programie: spacer po centrum, wjazd kolejką na punkt widokowy Brunate. Następnie 

przejazd do Bellagio - perły jeziora Como, powrót autokarem do Como trasą widokową. 

Warsztaty językowo - artystyczne. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

7 dzień - Po śniadaniu przejazd do Lugano – pięknej miejscowości położonej we 

włoskojęzycznym kantonie Ticino w Szwajcarii, zwanej słonecznym salonem Szwajcarii. 

Spacer po miasteczku i przejazd do miejscowości Bellinzona – prawdopodobnie 

najbardziej włoskiej ze szwajcarskich miejscowości. Warsztaty językowo - artystyczne na 

odkrywanie miasta lub zdobycie jednej ze średniowiecznych fortyfikacji (wjazd do jednego 

zamku możliwy jest windą). W godzinach wieczornych powrót do hotelu na obiadokolację 

i nocleg.   

8 dzień - Po śniadaniu przejazd do Mediolanu, który został założony przez Celtów w 600 

roku pne. Rzymianie nazwali miasto Mediolanum, czyli śródziemnomorskie w języku 

łacińskim. Mediolan jest drugim co do wielkości włoskim miastem (po Rzymie). Cieszy 

się również renomą stolicy gospodarczej Włoch. W programie zwiedzania m.in.: Piazza 

Duomo, galeria Vittorio Emanuele, La Scala, Castello Sfarcesco. Warsztaty językowo - 

artystyczne. Wieczorem powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

9 dzień - Po śniadaniu warsztaty językowo - artystyczne nad Jeziorem Como, Maggiore, 

Lugano lub w Mediolanie. Wieczorem powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

10 dzień - Po śniadaniu wykwaterowanie i warsztaty językowo – artystyczne. Po południu 

obiadokolacja i wyjazd w drogę powrotną do Polski.   

11 dzień - Przyjazd do Poznania około południa.   

Program zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części punktów programu odbywa się z zewnątrz. 

Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważny 

dokument tożsamości.   

  

 

  
 


