
 

 

 

St. Moritz – Kolej Retycka – Mediolan – Sirmione – jezioro Garda 
– Werona – Malcesine – Monte Baldo – Bardolino – Wenecja  

 

Dzień 1  

  

 Zbiórka wcześnie rano i wyjazd.                                                                             
Przejazd w kierunku Szwajcarii.                                                                                                 
Po południu dłuższa przerwa na posiłek (we własnym zakresie).     
Nocleg tranzytowy w Niemczech / Austrii. 

Dzień 2  

  

 Śniadanie.                                                                                                                                        
Przejazd do Szwajcarii.                                                                                                             

Sankt Moritz wizyta w słynnym kurorcie, uznawanym za najstarszy ośrodek narciarski 
na świecie, w którym 300 dni w roku można cieszyć się słońcem. 

Kolej Retycka 
(UNESCO) 

niezapomniana podróż Koleją Retycką z Sankt Moritz do Tirano we 
Włoszech, podziwianie niesamowitych, zapierających dech w piersiach 
alpejskich krajobrazów. 

 Przejazd w okolice j. Garda / Werony.                                             
Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3  

  

 Śniadanie.                                                                                                                             
Przejazd do stolicy Lombardii. 

Mediolan zwiedzanie stolicy światowej mody: Porta Sempione, Castello Sforzesco 
– imponujący ceglany zamek władcy Mediolanu Lodovico Sforzy, plac 
katedralny z gotycką katedrą nazywaną „poematem w marmurze”, 
przejście przez Galerię Vittoria Emanuela II, Teatr La Scala – 
najsłynniejsza opera świata. 

 Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4  

  

 Śniadanie. 

Sirmione spacer po malowniczo położonym na półwyspie miasteczku. 

jezioro Garda  rejs łódkami po jeziorze Garda wokół Półwyspu Sirmione. 

Werona zwiedzanie centrum: rzymski amfiteatr Arena, plac dei Signori, Dom Julii 
ze słynnym balkonem, znanym z dzieła W. Szekspira „Romeo i Julia. 

 Obiadokolacja, nocleg. 
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Dzień 5  

  

 Śniadanie. 

Malcesine spacer po urokliwej miejscowości położonej wśród zielonych wzgórz nad 
jeziorem Garda. 

Monte Baldo wjazd koleją linową na Monte Baldo (1760m n.p.m.) – imponująca 
panorama Gardy i Alp. 

Bardolino  spacer po niewielkim kurorcie z malowniczą promenadą, palmami                
i słynnym czerwonym winem o tej samej nazwie.  

 Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 6 

  

 Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Wenecji. 

Wenecja rejs statkiem na plac św. Marka, spacer po dzielnicy San Marco, 
skupiającej najważniejsze zabytki: plac i bazylika św. Marka, bogato 
zdobiony Pałac Dożów, Wieża Dzwonnicza – najwyższa budowla w 
mieście, Most Westchnięć, Wieża Zegarowa, Most Rialto, Canale Grande 
oraz niezwykłe uliczki i zaułki. 

 Wieczorem wyjazd w drogę powrotną. 

Dzień 7  

  

 Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych. 

 

PROGRAM JEST RAMOWY, KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE 

 

Planowane bilety wstępu Usługi dodatkowe 
 

 Kolej Retycka (Sankt Moritz – Tirano) 
 rejs łódkami wokół Półwyspu Sirmione 
 Monte Baldo – wjazd koleją linową 
 Wenecja – rejs barką na plac św. Marka 

 

 wyspy Murano i Burano 
 obiadokolacja w Wenecji 
 śniadanie ostatniego dnia  

 

  
Zwiedzania z wykorzystaniem systemu TGS (Tour Guide System) – jest to elektroniczny system 
nagłośnienia (odbiornik + słuchawki), podnoszący komfort zwiedzania, zwłaszcza najbardziej 
zatłoczonych miejsc. 

UWAGA: Na wycieczkę wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport! 

INFORMACJE COVID-19 

Wycieczka odbywa się w reżimie sanitarnym, należy stosować się do przyjętych wytycznych 
obowiązujących w miejscu (kraju, regionie) przebywania – np. do obowiązku stosowania masek, 

posiadania certyfikatów szczepień lub negatywów testów na obecność COVID-19. 

Szczegółowe wymagania przekazywane są przez organizatora wycieczki w momencie podpisania umowy oraz 
aktualizowane na bieżąco przed wyjazdem i w trakcie jego trwania. Cena wycieczki nie obejmuje kosztów 
związanych z zakupem koniecznych środków ochrony i wykonaniem wymaganych szczepień, testów itp. 
zgodnych z obowiązującym prawem podczas trwania wycieczki. 
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Cena zawiera Opłaty dodatkowe Cena nie zawiera 
   

 przejazd komfortowym autokarem 
 opłaty drogowe i parkingi 
 opieka pilota wycieczek 
 1 nocleg tranzytowy w Niemczech 

lub Austrii w hotelu 2** / 3*** 
(pokoje 1os. 2os. i 2 os. z 1 dostawką) 

 4  noclegi we Włoszech, okolice 
Werony / j. Garda w hotelu 3*** 
(pokoje 1os., 2 os. i 2 os. z dostawką) 

 5 śniadań  
 4 obiadokolacje  
 ubezpieczenie NNW i koszty 

leczenia oraz bagaż podróżny 
 system słuchawkowy TGS 

 planowane bilety wstępu 
 opłaty rezerwacyjne 
 usługi przewodników 

lokalnych 
 opłaty wjazdowe do miast 
 podatki miejskie / lokalne 

(tassa di soggiorno) 
 obowiązkowa składka do 

funduszy turystycznych: 
TFG i TFP 

 wydatków osobistych 
 innych opcjonalnych 

usług i świadczeń 
 

 

Cena podstawowa 

Pokój 1 os. Pokój 2 os. Pokój 2 os. z 1. dostawką 

2499zł/os. 2099zł/os. 2099zł/os. 

Bilety wstępu i opłaty dodatkowe 
60 CHF/os. (lub 300zł/os.)                                                   
+ 100 €/os. (lub 490zł/os.)                                     

płatne dodatkowo u pilota 

Minimalna liczba uczestników konieczna do potwierdzenia wycieczki wynosi 32 osoby 
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