
WŁOCHY GARDA
Najważniejszy punkt na mapie północnych Włoch to z pewnością jezioro Garda. Poza 
klimatycznymi miasteczkami nad brzegiem jeziora takimi jak Sirmione i Malcesine, atrakcją jest 
również masyw górski Monte Baldo.

6 dni

CENA ZAWIERA

CENAPROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1/2 DZIEŃ 
Wyjazd z miejsca zamieszkania ok. godz. 15.00. Przejazd przez 
terytorium Polski, Niemiec, Austrii i Włoch do parku rozrywki 
Gardaland. Czas dla grupy na zabawę. Wieczorem przejazd do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.
UWAGA! Zamiast  zabawy w Gardaland w miesiącu czerwcu 
można spędzić czas przy hotelowym basenie (gratis)
 
3 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Malcesine (klimatyczne miasteczko na 
wschodnim brzegu jeziora Garda) i Monte Baldo (masyw górski 
wysokości ponad 2000 m.n.p.m.) Trasę Malcesine – Monte Baldo 
można łatwo pokonać kolejką górską która zabierając nas na sam 
szczyt obraca się wokół własnej osi o 360 stopni. Powrót do hotelu 
na obiadokolację i nocleg.

4 DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd nad Jezioro Garda. czas wolny w miejscowości 
Sirmione, statek turystyczny po jeziorze. Przejazd do Werony. 
Zwiedzanie Colosseum, zdjęcie przy balkonie Romea i Julii.  
Obiadokolacja, nocleg.
 
5 DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Wenecji 
(zwiedzanie 9 godzin): m.in. Ponte Rialto, Plac i Bazylika św. 
Marka, Pałac Dożów (z zewnątrz), zdjęcia zatoki weneckiej z wieży 
widokowej Campanilla. Przejażdżka taksówką wodną kanałami 
Wenecji. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Polski.
 
6 DZIEŃ
Przyjazd do miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych

• przejazd autokarem z WC, DVD oraz klimatyzacją
• 3 noclegi w hotelach 3***, pokoje 2 – 4 osobowe z TV 

i łazienką
• wyżywienie: 3 śniadania + 3 obiadokolacje
• zwiedzanie wg programu
• opieka pilota / przewodnika
• ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (15 000 euro KL, 

10 000 zł NNW, 1000 zł bagaż)
• ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny

• kosztów związanych z realizacją programu: taxi 
Wenecja, Wieża widokowa w Wenecji; statek 
turystyczny w Sirmione, kolejka na Monte Baldo, 
przewodnik w Wenecji i Weronie. Razem ok. 65 euro.

• opłat wjazdowych do miast, autostrad, parkingów
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 2,4 % ceny 

wycieczki. Wykupienie ubezpieczenia możliwe tylko 
w dniu podpisania umowy, nie później niż na 40 dni 
przed wyjazdem.

HOTEL od 985 PLN
 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 516 146 404

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL


