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Mediolan, San Remo, Monaco, Monte Carlo, Nicea, 
Cannes, Jezioro Garda, Innsbruck 

Dzień 1:
Zbiórka uczestników w umówionym miejscu o godzinie 20.00, wyjazd.

Dzień 2:
Przejazd do  stolicy  Tyrolu  – Innsbrucka (miasto  było  dwukrotnie  organizatorem  zimowej  olimpiady) 
położonego  nad  rzeką  Inn  w  otoczeniu  górskich  szczytów.  Spacer  po  zabytkowym  średniowiecznym 
centrum z przewodnikiem: złoty dach Goldenes Dachl, dziedzińce Hofburga i katedra św. Jakuba. Następnie 
zobaczymy słynną skocznię olimpijską Bergiel, na której corocznie odbywają się turnieje czterech skoczni.  
Przejazd do hotelu w okolicy jeziora Garda. Obiadokolacja, czas wolny nad basenem. Nocleg. 

Dzień 3:
Śniadanie i wykwaterowanie przejazd do  Mediolanu, jednego z największych i najbogatszych miast Italii, 
nazywanego światową stolica mody. Zwiedzanie: Placu Katedralnego gdzie znajduje się wspaniała gotycka 
Katedra zwana „poematem w marmurze” największa gotycka katedra Włoch. Najsłynniejsza opera świata - 
La  Scala,  Castello  Sforzesco -  imponujący zamek władcy  Mediolanu Ludovica Sforzy,  złoty  kwadrat”  – 
luksusowa dzielnica  mody  z  butikami  największych światowych projektantów,  czas  wolny.  Przejazd  do 
hotelu w okolicy San Remo, kwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny spacer nad morze i czas wolny. 

Dzień 4:
Śniadanie. Przejazd do Nicei - miasta będącego nieoficjalną stolicą Riwiery Francuskiej. Spacer na wzgórze 
Le Chateau, z którego rozpościera się panorama na miasto i Morze Liguryjskie. Spacer po biegnącej wzdłuż  
morza, słynnej Promenadzie Anglików. Przejazd do miasteczka Eze, którego najstarsza część znajduje się 
na  wierzchołku  wzgórza,  z  którego  rozpościera  się  panorama  na  Morze  Liguryjskie.  Wizyta  w  fabryce 
perfum Fragonard w Eze. Poza możliwością dokonania zakupów, będziemy mogli poznać  również tajniki 
produkcji  perfum i  kosmetyków tej  znanej  firmy.  Przejazd  do  Cannes najsławniejszego  miasta  Riwiery 
Francuskiej,   spacer Aleją Gwiazd, Bulwarem La Croisette, przy pałacu Festiwali Filmowych, po starówce. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 5:
Śniadanie. Przejazd do San Remo, jednego z najbardziej znanych miast wypoczynkowych Riwiery, słynnego 
przede wszystkim z festiwalu piosenki włoskiej,  krótki  spacer. Przejazd do  Księstwa Monaco będącego 
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drugim po Watykanie najmniejszym państwem świata. Zwiedzanie rozpoczniemy od Monaco - Ville będącej 
oficjalnie stolicą tego państwa, gdzie będziemy mogli zobaczyć z zewnątrz Pałac Książęcy - siedzibę rodu 
Grimaldich  oraz  Katedrę,  w  której  m.in.  pochowana  została  Księżna  Grace.  Następnie  udamy  się  do 
najbardziej ekskluzywnej części  Monaco -  Monte Carlo,  znanej m.in. z kasyn i  plaż, odwiedzanych przez 
bogaczy i sławy. Czas wolny.  Powrót do hotelu, obiadokolacja.

Dzień 6/7:
Śniadanie. Wykwaterowanie i przejazd do kraju. Przyjazd na miejsce ok. godziny 3.00 w dniu 02.06.2019  

UWAGA: Kolejność zwiedzania wymienionych w programie miejsc może ulec zmianie.

Termin: 27.05-01.06/02.06.2019                                                  Cena: 1199 zł/os

Cena obejmuje:
 Zakwaterowanie:  3  noclegi  w  okolicach  San  Remo,  1  w  okolicach  jeziora  Garda  –  hotel  z  

basenem
 Wyżywienie: 4 śniadania wzmocnione , 4 obiadokolacje (według programu),
 Opiekę renomowanego pilota,
 Transport autokarem klasy LUX (klimatyzacja, cafe bar, video),
 Ubezpieczenie KL 100 000 PLN i NNW 10 000 PLN (nie obejmuje chorób przewlekłych), prosimy 

o zabranie karty EKUZ,
 Opłaty parkingowe i drogowe,
 VAT-marża.

Cena nie obejmuje:
 Obowiązkowych  bezzwrotnych  wydatków  programowych:  bilety  wstępu  do  zwiedzanych 

obiektów, wjazdy do miast, transfery na miejscu, opłaty przewodnickie i klimatyczne – około 95 
€/osobę,

 ewentualne zestawy słuchawkowe – 25 zł/os./cały wyjazd – do decyzji grupy,
 Napojów do obiadokolacji. 

Uwaga: 
Kalkulacja wyjazdu przy kursie euro – 4,3 zł/ 1 €.
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