WYCIECZKA
WYCIECZKA
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DO
PARYŻA
96dni
dni
Dzień 1
- wyjazd autokaru w godzinach rannych, przejazd przez Polskę do Czech,
- zakwaterowanie w hotelu przy granicy Austriackiej
Dzień 2
- śniadanie, wykwaterowanie, krótkie zwiedzanie Wiednia
- przejazd przez Austrię, Włochy do hotelu w okolicy Wenecji – Lido Di Jesolo, zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg
Dzień 3
- śniadanie, czas wolny na korzystanie z uroków morza – plaża, obiadokolacja i nocleg
Dzień 4 :
- śniadanie
- zwiedzanie Wenecji - rejs łodzią po Lagunie Weneckiej.
Po rejsie piesze zwiedzanie. Spacer rozpoczynamy od Placu św. Marka - zdaniem Napoleona
Bonaparte "najpiękniejszego salonu świata". Następnie zwiedzamy Bazylikę Św. Marka sanktuarium skrywające relikwie Św. Marka i najcenniejsze dzieło jubilerskie zwane Pala d"Oro Złotym Ołtarzem, sprowadzone z podbitego w 1204 roku Konstantynopola. Będziemy również
podziwiać Pałac Dożów oraz Most Westchnień. Wjazd na Kampanillę - dzwonnicę Św. Marka, z
której rozpościera się widok na Lagunę Wenecką. Spacer malowniczymi uliczkami do Mostu Rialto,
czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg
Dzień 5 :
- śniadanie, czas wolny lub
Wariant 1: wycieczka do Florencji ok. 300km (dopłata ok. 100 zł/os.)
- Przejazd do Florencji (300 km – 5 godz.) – zwiedzanie miasta: wjazd na taras widokowy z Placem
Michała Anioła, z którego będziemy się zachwycali przepiękną panoramą na miasto położone w
dolinie rzeki Arno. Zwiedzanie centrum miasta rozpoczniemy od Kościoła Santa Croce - św. Krzyża miejsca pochowku najznamienitszych Włochów z Michałem Aniołem na czele. Następnie Piazza
Signoria, przy którym stoi słynny Palazzo Vecchio będący przez wiele lat siedzibą rodu Medyceuszy.
Dalej najbardziej znany kościół Florencji, gotycka katedra Santa Maria del Fiore, którą wieńczy
słynna kopuła Bruneleschiego. Będziemy również podziwiali stojące tuż przy katedrze: Wieżę
Giotta i Baptysterium. Nasz spacer po Florencji zakończymy na "kipiącym złotem" Ponte Vecchio
zwanym Mostem Złotników.
Wariant 2: wycieczka do Mediolanu – ok. 300km (dopłata ok. 100 zł/os.)
Przejazd do Mediolanu stolicy Lombardii. Wizyta na Placu Katedralnym gdzie znajduje się
wspaniała gotycka katedra zwana „poematem w marmurze”. Następnie przejdziemy Galerią
Vitorrio Emanuele II eleganckim wielopiętrowym pasażem, który poprowadzi nas do
najsłynniejszej opery świata - La Scali. Zwiedzanie miasta zakończymy wizytą w Castello Sforzesco imponującym zamku władcy Mediolanu Ludovica Sforzy .
- powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6:
- śniadanie, wycieczka Padwa- Werona
Przejazd na zwiedzanie Padwy, urokliwego miasta uniwersyteckiego, które przez około 600 lat,
wykształciło niezliczone włoskie umysły. W programie zwiedzania: wizyta w bazylice św.
Antoniego, spacer po historycznym centrum i Piazza delle Erbe. Następnie 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 Casa Capuletti.
- obiadokolacja, nocleg w hotelu
Dzień 7:
- po śniadaniu wycieczka Słowenia – Chorwacja – Istria podczas której zobaczymy:
Jaskinię Postojna - jedną z najbardziej znanych jaskiń świata. Jaskinia została wyrzeźbiona przez
rzekę Pivkę. Trasa turystyczna biegnie starym korytem rzeki. Wrażenia są niesamowite. Stalaktyty,
stalagmity, stalagnaty, makarony, kurtyny… kwintesencja wszelkich zjawisk krasowych. Formy
naciekowe przyjmują różne kolory- biały, czerwony, czarny. Do najbardziej znanych okazów należy
stalagmit Brylant i Filarowa Kolumna w Sali Zimowej. System Postojnej wraz z przyległymi grotami
liczy około 27 kilometrów. Do zwiedzanie udostępniono 5,5 kilometra, z czego 4- kilometrowy
odcinek przejażdżka się kolejką.
Istria-wycieczka autokarowa po najpiękniejszym półwyspie Chorwacji. Na trasie zwiedzanie Puli,
Rovinja oraz innych miejscowości. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
Dzień 8:
- śniadanie, wykwaterowanie
- przyjazd przez Włochy, Austrię do Czech na nocleg
- zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg
Dzień 9:
- śniadanie, wykwaterowanie
- przejazd na Morawy – zwiedzanie Morawski Kras rejs łodzią po podziemnej rzece w Punkevni
jaskini – najpiękniejszej jaskini na Morawach, wjazd kolejką górską nad przepaść Macocha.
Zwiedzanie jaskini Kateryńskiej, w podziemnym amfiteatrze słynącym ze znakomitej akustyki

- w godzinach nocnych powrót do Miedzyrzeca Podl.

Wenecja

Cena: do uzgodnienia
Cena obejmuje:
przejazd komfortowym autokarem
8 noclegów w hotelach ** i

***

( pokoje 2,3 os. z łazienkami)


6 noclegów w Lido Di Jesolo



2 noclegi w Czechach

8 śniadań, 8 obiadokolacji,
ubezpieczenie NNW i KL
opieka pilota
usługę przewodnika,
Cena nie zawiera:
rejs łodzią do Wenecji – 15 euro
wstępy do zwiedzanych obiektów:
ok. 50 euro
Ew. możemy zrobić 4 noclegi w Lido di
Jesolo i 2 noce w Chorwacji

