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PÓŁNOCNE WŁOCHY 
  odpoczynek i zabawa nad JEZIOREM GARDA

 
WERONA- MALCESINE- SPIAZZI- MEDIOLAN-SIRMIONE- PARK

ROZRYWKI GARDALAND- PADWA

TERMIN: 30.06-06.07.2019
 

opieka duchowa: ks. Mateusz Kasprowicz
parafia Matki Bożej Piekarskiej w Woli

  
RAMOWY PROGRAM:

1 Dzień  – Wyjazd z ustalonego miejsca w godzinach wieczornych. Przejazd nocny przez
Czechy, Austrię do Włoch. Na trasie planowane są postoje zgodnie  z regulaminem czasu
pracy kierowców - przerwy (postoje) co ok. 3 godziny. 

2 Dzień  – Przejazd do WERONY– zobaczymy:  XIV-wieczny zamek Castelvechio, Arco dei  
Gavi - rzymski łuk triumfalny z I w.n.e., Brama Borsarich, Piazza Bra z okazałym rzymskim 
Amfiteatrem, Piazza dei Signiori oraz dziedziniec domu Julii z najsłynniejszym balkonem. 
Przejazd do hotelu na jeziorem Garda. 1 nocleg i obiadokolacja. 

3 Dzień  – Śniadanie. Przyjazd (45 km) do MALCESINE -  miasta położonego najbardziej na
północy  wybrzeża  Jeziora  Garda.  Największą  atrakcją  miasteczka  jest  Zamek  Castello
Scaligero  z  XIII  w.  z  którego  roztacza  się  niezapomniany  widok.  Spacer  po  uroczym
miasteczku, położonym nad jeziorem Garda.
Następnie przejazd do SPIAZZI do Sanktuarium Madonna della Corona- ukrytego w sercu
skał  góry  Monte  Baldo,  zawieszonym  między  niebem  i  ziemią,  miejscem  milczenia  i
medytacji. Wieczorem powrót do hotelu na obiadokolację i 2 nocleg. 

4 Dzień  - Śniadanie. Przejazd (180 km) do MEDIOLANU- światowej stolicy mody. Spacer
po  centrum miasta:  zwiedzanie  imponującej  gotyckiej  katedry,  Galerii  Vittorio  Emanuele-
tradycyjnego  miejsca  spotkań  mieszkańców  Mediolanu  oraz  licznych  kawiarenek  i
luksusowych  sklepów,  Piazza  della  Scala  ze  słynną  Operą  o  międzynarodowej  sławie,
Zamek Sforzów ze  słynną  trzecią  Pietą  mistrza  Michała  Anioła.  Na  koniec  podjedziemy
zobaczyć słynny stadion San Siro. 
Następnie przejazd do malowniczo położonego SIRMIONE, gdzie znajdują się pozostałości
rzymskich i  średniowiecznych budowli.  Zobaczymy  kościół  Santa  Maria  Maggiore,
zbudowany  na  miejscu  dawnej  pogańskiej  świątyni.  Obejrzeć  można  ciekawe
piętnastowieczne freski oraz figurę Matki Boskiej, następnie  Rocca Scaligera – imponujący
zamek przypominający o trzynastowiecznych władcach Werony, Scaligerich, którzy zamienili
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Sirmione w fortecę broniącą Jeziora Garda. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, 3
nocleg.

5 Dzień   – Śniadanie. Całodzienny pobyt w  Gardaland – największym parku rozrywki we
Włoszech,  w  którym  każdy  znajdzie  coś  dla  siebie.  Znajdują  się  w  nim  aż  trzy  krainy
tematyczne:  Fantasy  (dla  najmłodszych  -  place zabaw,  spotkanie  z  Kung  Fu  Pandą i  z
wieloma innym postaciami  z  bajek),  Adventure (niezapomniana przygoda,  czeka na was
spływ pontonem po rwącej rzece na Jungle Rapids, czy bitwa morska na statku pirackim)
oraz Adrenaline (dla nieco starszych – jest to wyzwanie dla najodważniejszych). Wieczorem
powrót na obiadokolację i 4 nocleg.

6 Dzień  – Śniadanie. Przyjazd do PADWY. Spacer po centrum miasta. Zobaczymy Bazylikę
Św. Antoniego, zwaną przez Włochów Il Santo, plac Prato della Valle z posągami postaci
historycznych, Palazzo della Ragione oraz słynny Uniwersytet padewski.  Czas wolny  na
ostatnie zakupy, posiłek. Wyjazd w drogę powrotną. 

7 Dzień  Przyjazd  do kraju.

HOTEL  CENTRO GARDESANO ***  w  Bussolengo,                                           
Hotel jest położony 7 km od jeziora Garda, posiada duży basen, pub i  tereny spacerowe- 
jest to duży obszar składający się z kilku tzw. pawilonów trzy piętrowych. Pokoje z 
klimatyzacją, prosto i funkcjonalnie urządzone. Na terenie obiektu znajduje się oprócz pubu 
duża, przestronna sala restauracyjna. Bardzo dobra kuchnia. Posiłki podawane w formie 
bufetu szwedzkiego. 

CENA:  1360,00 zł (przy grupie min 45 os)

CENA ZAWIERA:

- ZAKWATEROWANIE: 4 noclegi w hotelu***, pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami
- WYŻYWIENIE: 4 śniadania, 4 obiadokolacje w formie bufetu, 
- OPIEKA PILOTA,
- OPIEKA KAPŁANA,
- UBEZPIECZENIE: ubezpieczenie: NNW  następstwa nieszczęśliwych wypadków na sumę 
  15.000 zł, KL  koszty  leczenia 15.000 eur, KR koszty ratownictwa 5.000 eur,  CP choroby  
  przewlekłe 15.000 euro,  bagaż 1.000 zł firmy Signal Iduna Polska S.A.
- TRANSPORT: komfortowym autokarem (WC, DVD, klimatyzacja, barek); wszystkie opłaty
drogowe/wjazdowe do miast,
- TFG Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
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CENA  NIE ZAWIERA:
 biletów wstępu, 
 lokalnych przewodników,
 taksy klimatycznej,
 audio guidy- zestawów nagłośnieniowych.

NALEŻY PRZYGOTOWAĆ ok. 65 euro/os.+ dla chętnych zwiedzanie stadionu San Siro ok.
15 euro (cena grupowa). 


