
 

 

LAZUROWE WYBRZEŻE  

I WŁOCHY PÓŁNOCNE 
Wycieczka autokarem, 10 dni 

Lazurowe Wybrzeże - jeden z najpiękniejszych regionów Riwiery 

Francuskiej, bajeczna kraina pachnąca lawendą, z turkusowym 

morzem, średniowiecznymi miasteczkami z wąskimi i krętymi 

uliczkami, wąwozami, majestatycznymi zamkami, zjawiskowymi 

pejzażami i światowej sławy kurortami. 

Wybrzeże Ligurii – pocztówkowe krajobrazy i piękne miasteczka 

takie jak Portofino, Genua oraz maleńkie państwo na Riwierze 

Francuskiej, czyli Księstwo Monaco. Nie sposób zwiedzać Włoch bez 

odwiedzenia stolicy mody - Mediolanu, a także Werony znanej jako 

miasto Romea i Julii.  Jezioro Garda, natomiast jest najpiękniejszym 

i największym jeziorem we Włoszech, położonym w malowniczych                

i pełnych słońca górach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Termin:  

    29.09 - 

8.10.2023 

 

W programie: 

Werona  

Jezioro Garda 

Genua               

Portofino 

Księstwo Monaco 

Eze                        

Nicea                 

Antibes            

Cannes 

Mediolan      

 Werona  

 

 

Transport: autokar 

Przewozy 

Pasażerskie DANA 

 
BIURO PODRÓŻY SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

    info@podrozesylvia.pl 

FB @podrozesylvia.pl 

www.podrozesylvia.pl 

+48 501464810 

 
 

 



 
PROGRAM: 

1. DZIEŃ: SZCZECINEK – PRZEJAZD NOCNY                                                          piątek, 29.09.2023 r. 
 

Wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych z miejsca ustalonego z Organizatorem, przejazd 

tranzytowy do Włoch.  

2. DZIEŃ:  WERONA                                                                                                          sobota, 30.09.2023 r. 
 

Przyjazd do Włoch do Werony, w programie zwiedzania: główny plac miasta Piazza Bra, gdzie znajduje 

się rzymski amfiteatr z I wieku, Piazza dei Signori  w pobliżu, którego znajduje się najwyższa w Weronie 

wieża Torre dei Lamberti, dziedziniec domu Julii . Przejazd do hotelu w okolicy Werony. Kolacja, nocleg. 

3. DZIEŃ: JEZIORO GARDA - MORZE LIGURYJSKIE                                           niedziela, 1.10.2023 r.                             

Śniadanie, wykwaterowanie, nad największe włoskie 

jezioro - Jezioro Garda, do miejscowości Sirmione. 

Spacer urokliwymi uliczkami miasteczka z bajkowym 

zamkiem rodziny Scaglierich oraz domem Marii Callas. 

przejazd do hotelu, położonego w jednej z nadmorskich 

miejscowości nad Morzem Liguryjskim. 

Zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek, kolacja, 

nocleg. 

4. DZIEŃ: MONACO-EZE-NICEA                                                                         poniedziałek, 2.10.2023 r. 
 

Śniadanie. Przejazd do Księstwa Monaco, będącego drugim po 

Watykanie najmniejszym, niezależnym państwem świata. 

Zwiedzanie dzielnicy Monaco - Ville będącej oficjalnie stolicą 

państwa, gdzie znajduje się Pałac Książęcy - siedziba rodu 

Grimaldich oraz Katedra, w której m.in. pochowana została 

Księżna Grace. Następnie przejazd do Monte Carlo - znanego 

m.in. z kasyn i plaż, odwiedzanych przez bogaczy. Przejazd do 

miasteczka Eze, którego najstarsza część znajduje się na 

wierzchołku wzgórza, z którego rozpościera się panorama na Morze Liguryjskie,  następnie przejazd do 

Nicei - miasta będącego nieoficjalną stolicą Riwiery Francuskiej. Spacer po biegnącej wzdłuż morza 

słynnej Promenadzie Anglików. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

5. DZIEŃ: GENUA - PORTOFINO                                                                                   wtorek, 3.10.2023 r. 
 

Śniadanie, przejazd do Genui miasta nazwanego przez 

Petrarkę „Kochanką Morza”. Spacer po Porto Antico 

( Starym Porcie  ) oraz Starówce. Przejazd do 

miejscowości Santa Margherita i rejs statkiem do 

Portofino. Spacer po jednym z najpiękniejszym i 

najbardziej malowniczych miasteczek Ligurii, powrót 

do hotelu,  kolacja i nocleg. 

 

 

 

 



 
 

 

 

6. DZIEŃ :  ANTIBES - CANNES                                                                                      środa, 4.10.2023 r. 
 

Śniadanie. Przejazd do Antibes, starożytnego greckiego miasta,  

miejsca pobytu wielu artystów i pisarzy, zwiedzanie starówki, 

przejazd do Cannes - miasta, w którym od 1946 roku odbywa się 

najsłynniejszy w Europie festiwal filmowy. Spacer Aleją Gwiazd. 

Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

 

 

7. DZIEŃ: WYPOCZYNEK                                                                                            czwartek, 5.10.2023 r. 

Śniadanie, wypoczynek nad morzem. Kolacja i nocleg. 

8. DZIEŃ: MEDIOLAN                                                                                                        piątek, 6.10.2023 r. 

Śniadanie, wykwaterowanie,  przejazd do Mediolanu. Zwiedzanie późnogotyckiej Katedry Narodzin    

Św. Marii ufundowanej przez ród Viscontich, pod którego władzą znajdowało się miasto,                                           

Piazza della Scala z pomnikiem Leonarda da Vinci i stojący przy niej gmach najsłynniejszej sceny                                                  

operowej - Teatro alla Scala oraz elegancki pasaż handlowy zwany Galerią Wiktora                                                        

Emanuela II. Przejazd do hotelu w okolicy Werony, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

 

9. DZIEŃ: Wyjazd do kraju                                                                                                  sobota, 7.10.2023 r. 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Polski. 

10. DZIEŃ: POWRÓT                                                                                                       niedziela, 8.10.2023 r. 

Powrót do Polski. Przejazd do Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego i Szczecinka. Zakończenie 

świadczeń. 

 

TERMIN: 

           29.09-8.10.2023 
 

Cena podstawowa:                 
2590  zł od osoby przy 

grupie minimum  
45 osób 

 
Świadczenia zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                        

•  przejazd autokarem Firmy Przewozy Pasażerskie DANA z Czarnego;             

•  7 noclegów w hotelach*** na terenie Włoch – standard turystyczny (1 nocleg w okolicy Werony, 5 noclegów 

w Ligurii, 1 nocleg w okolicy Werony);  

• 7 śniadań kontynentalnych (pieczywo, ser, szynka, dżem, napoje: kawa, herbata, sok); 

• 7 kolacji serwowanych;  

• opieka pilota; 



 
• ubezpieczenie T.U. UNIQA pakiet zagranica KL do 20.000 EUR i NNW do 3.000 EUR obejmuje choroby 

przewlekłe; 

• ubezpieczenie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Zwrotów; 

 

Świadczenia nie zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                  . 

• kwota 185 EUR, przeznaczona na realizację programu wycieczki: bilety wstępu do zwiedzanych 

obiektów, wjazdy do miast, parkingi, opłaty drogowe, usługi lokalnych przewodników, rejs stateczkiem do 

Portofino, wynajem zestawów słuchawkowych, taksa klimatyczna; 

• napojów do kolacji.  

 

DODATKOWE INFORMACJE:                                                                                                                           .                                                                                                                                                

• dopłata do pokoju 1-os. –140 EUR,  

• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                      

i   o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki. Biuro nie odpowiada za zmiany w programie 

spowodowane obostrzeniami COVID – 19. W przypadku, gdy do wjazdu na teren Włoch i Francji  będzie 

wymagany test na COVID – 19 Uczestnik opłaca test we własnym zakresie.  

 

WARTO WIEDZIEĆ: 

Waluta 

Obowiązującą walutą we Włoszech i Francji jest EURO. 

Płatność kartą 

We Francji oraz we Włoszech  w większości miejsc można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i 

innymi. Odnośnie wysokości pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć się w 

swoim banku. 

Ważne 

Sugerujemy zabrać wygodne buty, nakrycie głowy oraz kremy z filtrami do opalania. 

Dokumenty podróży 

Każdy uczestnik musi posiadać w czasie podroży ważny dokument – dowód osobisty lub paszport. Warto 

zabrać również ze sobą karę ubezpieczenia EKUZ. 


