
Padva-Mediolan-Genua-San Remo-Monaco-Monte Carlo
Nicea-Eze-Cannes-Werona-Vincenza

Cena obejmuje: 9 noclegów                                 
- 1 nocleg w ok.Padvy w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 6 noclegów w hotelu*** w ok.Genui na Ligurii
- 1 nocleg w ok.Werony  w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie 
- 1 nocleg w ok.Tarvissio  w hotelu *** + 1 obiadokolacja i 1 śniadanie
- wyżywienie: 8 śniadań  8 obiadokolacji  
- transport autokarem LUX (klimatyzacja, bar, DVD, WC) 
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl, bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program turystyczny 
- składka na TFG
Cena nie obejmuje:     
- napoi do obiadokolacji 
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów, wjazdów do miast, przewodników  
  lokalnych, systemu TOUR GUIDE- ok. 65 EUR
- taksy klimatycznej-1,50 EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
- dopłata do pokoju 1-osobowego- 540 zł /turnus
UWAGI:
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób
- możliwość zabezpieczenia dodatkowych noclegów  tranzytowych za opłatą

LIGURIA - jeden z najpiękniejszych regionów we Włoszech, który jest pełen malowniczych, bajecznych wręcz kurortów położonych nad Morzem Liguryjskim. Region graniczy z Francją, a od południa  z Toskanią. Jego stolicą jest klimatyczna Genua, w której znajduje się największy we Włoszech port.  To właśnie w Ligurii podziwiać możemy miasteczka Cinque Terre, luksusowe Portofino, słynne San Remo. Stąd pochodzi pesto i to tutaj woda w morzu jest tak krystalicznie czysta.

LAZUROWE WYBRZEŻE - Côte d’Azur to bajeczna kraina światowej klasy festiwali, luksusowych 
willi i kurortów oraz klimatycznych miasteczek, pachnąca lawendą, różami i jaśminem. Na Riwierze 
Francuskiej zachwyca wszystko – alpejskie krajobrazy, głębokie wąwozy, skaliste urwiska i piękne 
plaże. Lazurowe Wybrzeże położone jest w południowo-wschodniej części Francji – rozciąga się 
od miejscowości Cassis na zachodzie aż po włoską granicę. To właśnie prestiżowa lokalizacja  
w malowniczej Prowansji oraz wyjątkowo korzystny klimat czynią Riwierę Francuską ulubionym 
miejscem wypoczynku celebrytów, milionerów, a także milionów turystów z całego świata. Przez ponad 
300 dni w roku można się tu cieszyć ładną pogodą i korzystać ze słońca, podczas spacerów pośród 
jachtów, zwiedzania licznych zabytków albo wypoczywania na plażach oblewanych przez lazurowe 
wody Morza Śródziemnego. Nicea, Marsylia, Saint-Tropez oraz Cannes – to tam toczy się pełne 
przepychu życie towarzyskie. Nie sposób pominąć Księstwa Monako z dzielnicą Monte Carlo, 
słynącą z kasyn oraz wyścigów Formuły.

WŁOCHY-WŁOSKIE DELICJE I LAZUROWE KLIMATY

Wypoczynek

i zwiedzanieDla każdego uczestnika
upominek niespodzianka

Program:
1 DZIEŃ -  Wyjazd. Przejazd przez terytorium Czech i Austrii. W trakcie przejazdu będą 
organizowane, co kilka  godzin, krótkie postoje. Przyjazd do hotelu w okolicy Padvy, 
obiadokolacja - nocleg  
2  DZIEŃ - Po śniadaniu krótkie zwiedzanie PADVY następnie przejazd do MEDIOLANU – stolicy 
mody. Zwiedzanie: Piazza Duomo ze słynną gotycką katedrą, Galeleria Vittorio  Emanuele 
z eleganckimi kawiarniami – tradycyjne miejsce spotkań mediolańczyków, Piazza, 
Della Scala ze słynną operą La Scala, Castello Sforzesco. Przejazd do hotelu w ok. Genui  
obiadokolacja, nocleg
3 DZIEŃ - Śniadanie – plażowanie i wypoczynek nad morzem – obiadokolacja 
4 DZIEŃ - Po śniadaniu wyjazd do SAN REMO – najsłynniejszego kurortu nad Morzem 
Liguryjskim znanego z festiwali, kasyna gry i targów kwiatowych. Spacer po Corso 
Imperatrice i zwiedzanie „LA PIGNA”–malowniczego Starego Miasta. Następnie przejazd 
do KSIĘSTWA  MONACO. Zwiedzanie MONACO i MONTE CARLO. Na wzgórzu Le Rocher 
zobaczymy pałac książęcy Grimaldich, katedrę Saint Nicolas, spacer ulicami miasta. 
Zwiedzanie zakończymy  w MONTE CARLO. Jedną z 5 dzielnic księstwa jest Monte Carlo ze 
słynnym w całej Europie kasynem gry.  Powrót do hotelu – obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ - Śniadanie – plażowanie i wypoczynek nad morzem – obiadokolacja
6 DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do NICEI - stolicy Lazurowego Wybrzeża, gwarnego miasta 
artystów, milionerów i arystokracji. Spacer sławną Promenadą Anglików nad Zatoką 
Aniołów, biegnącą wzdłuż morza ze słynnymi hotelami - pałacami Negresco i Meridien, 
następnie zobaczymy Stare Miasto, z barokową katedrą Św. Reparaty, wąskimi uliczkami 
oraz targiem kwiatowym w Cours Saleya.  Następnie przejazd do EZE. Zobaczymy ogrody  
z widokiem na zatokę i tajemnicze mury zamku. Zwiedzimy także jedną z wytwórni perfum 
Fragonard zapoznamy się z historią produkcji perfum (po krótkiej wizycie w muzeum 
możliwość zakupów). Przejazd do CANNES najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej, 
gdzie zobaczmy: promenada La Croisette, pałac festiwalowy, przed którym biegnie słynna 
aleja gwiazd, stary port. Powrót na obiadokolację i nocleg.
7 DZIEŃ - Śniadanie – plażowanie i wypoczynek nad morzem – obiadokolacja
8 DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do GENUI- zwiedzanie: gotycka katedra San Lorenzo, dom 
Krzysztofa Kolumba, Piazza Ferrari z teatrem San Carlo i Palazzo Ducale, Via Garibaldi  
z eleganckimi pałacami. Po zakończeniu zwiedzania przejazd do hotelu w ok. Werony 
obiadokolacja, nocleg
9 DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do WERONY- Spacer po mieście zakochanych. Zwiedzanie 
romańskiej Bazyliki San Zeno Maggiore z relikwiami św. Zenona, patrona miasta. Spacer 
od rzymskiego amfiteatru Arena przez Piazza dei Signori do Casa Capuletti ze słynnym 
posągiem i balkonem szekspirowskiej Julii. Następnie wyjazd do VICENZY - miasta 
architekta Andrea Palladio - który tu mieszkał i stworzył kilkanaście pałaców i innych 
budowli, do dziś zdobiących miasto. Spacer główną ulicą, nazwaną nazwiskiem rzeźbiarza - 
Corso Andrea Palladio, wejście do najstarszego teatru krytego w Europie - Teatro Olimpico, 
do najpiękniejszego kościoła w mieście: Santa Corona. Spacer po Piazza dei Signiori, 
Torre di Piazza i inne.  Po zakończeniu zwiedzania przejazd do hotelu w okolicy Tarvissio, 
obiadokolacja- nocleg. 
10 DZIEŃ - Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski, powrót do miejsca zbiórki w godz. wieczornych. 


