Północne Włochy

od 1695

zł*/os. – przy grupie 25 uczestników + 2 osoby opieki

* w cenie przelotu bagaż podręczny (2 sztuki)
* cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed odlotem. Przelot do Wenecji (10:30 – 12:20), przejazd do
przejazd do Padwy: zwiedzanie miasta Corso del Popolo, Corso Garibaldi, gdzie znajdują się
zachwycające freski Giotta, kościół Ermitani, Piuazza del Santo kaplica degli Scrovengi, gdzie
znajduje się Pomnik Gattamelaty rzeźby Donatella, bazylika di San Antonio – Il Santo. Przejazd do
hotelu w okolicach Wenecji, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

2. Dzień:
Śniadanie, zwiedzanie Wenecji: rejs statkiem na Plac św. Marka. W dalszej części programu spacer
po dzielnicy San Marco, która skupia najważniejsze zabytki miasta: bazylikę św. Marka, Pałac
Dożów i wieżę dzwonniczą Campanile – najwyższa budowlą w mieście (wybrane wstępy płatne).
Następnie zwiedzanie dzielnicy Rialto, ze słynnym mostem na Kanale Grande, powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

3. Dzień:
Śniadanie. Rejs statkiem na słynącą z produkcji szkła wyspę Murano, oraz na charakteryzującą się
kolorowymi domkami wyspę Burano, z której pochodzą najpiękniejsze włoskie koronki. Następnie
bogata w historię wysepka Torcello, gdzie znajdują się pozostałości po pierwszych osadnikach
laguny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4. Dzień:
Śniadanie, przejazd do Werony, zwiedzanie: główny plac miasta Piazza Bra ze słynnymi
rzymskimi amfiteatrem, XIV-wieczny zamek Castelvechio, Arco dei Gavi – rzymski łuk
triumfalny, Brama Borsarich, Piazza dei Signori z pomnikiem Dantego, najwyższa w Weronie
wieża Torre dei Lamberti, Piazza delle Ebre, Katedra, na zakończenie zwiedzania dziedziniec
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Domu Julii z najsłynniejszym balkonem świata. Przejazd do Bergamo. Zwiedzanie zabytkowego
La Citta’ Alta (Górnego Miasta) otoczonego Weneckim Murami. Nocleg w okolicach Mediolanu,
obiadokolacja.

5. Dzień:
Po śniadaniu zwiedzanie Mediolanu: Kościół Santa Maria delle Grazie z najsłynniejszym
ściennym malowidłem świata, freskiem „Ostatnia Wieczerza” autorstwa Leonarda da Vinci (wstęp
płatny), Castello Sforzesco (ceglany Zamek książęcego rodu Sforzów. Dalej spacer po starym
mieście: Duomo di Milano (gotycka Katedra Narodzin św. Marii, zbudowana z białego i różowego
marmuru, z pięknymi witrażami i zdobieniami, to jeden z największych i najbardziej
rozpoznawalnych kościołów świata, w którym Napoleon koronował się na króla Włoch; wstęp do
muzeum i na tarasy katedry płatny), słynny Pasaż Wiktora Emanuela II (to czterokondygnacyjna
galeria handlowa przykryta szklaną kopułą), zabytkowy budynek La Scala (jedna z
najważniejszych scen operowych świata, wstęp płatny). Przejazd na lotnisko. Przelot do Polski.
Przylot w późnych godzinach wieczornych.
Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny przelotów mogą ulec zmianie. Istnieje
możliwość modyfikacji programu.

Świadczenia zawarte w cenie:
Przelot samolotem do i z Wenecji (bagaż podręczny, bagaż główny płatny dodatkowo od 150
zł/os.),
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko, oraz według programu w dniu 1 i 4 i 5,
Zakwaterowanie – 4 noclegi w hotelu pokoje 3-4 os. z łazienkami,
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
Ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
Opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne:
Przewodnicy miejscowi i bilety wstępów, bilety na komunikację miejską – od 50 EUR/ os.
(zależnie od wybranych wstępów).
Wydatki własne.

Organizator:
Biuro Podróży GRELAND TOUR
70-471 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 14, tel. kom: +48 881 345 135 , tel/fax +48(91) 434-51-35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl ; www.nartywalpach.com.pl, www.wycieczki.szczecin.pl

