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WŁOCHY + FRANCJA + MONAKO 

Wiedeń, Wenecja, Padwa, Werona, Liguria, Nicea, Monako, Monte Carlo, Cinque Terre 

TERMIN: 04.07-10.07.2016. 

1. DZIEŃ: wyjazd w godzinach porannych, przyjazd do Wiednia, zwiedzanie miasta: Pałac Schonbrunn (z zewnątrz) i 

ogrody, przejazd Ringiem, spacer po dziedzińcach Hofburga, zwiedzanie Katedry św. Szczepana, następnie przejazd w 

okolice Udine, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

2. DZIEŃ: po śniadaniu przejazd do Wenecji , zwiedzanie dzielnicy San Marco: plac św. Marka, bazylika, Pałac Dożów i 

Wieża Dzwonnicza, spacer do Mostu Westchnień oraz wąskimi uliczkami do słynnego mostu Rialto, możliwy rejs po 

Kanale Grande, przejazd do hotelu w okolicach Padwy, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

3. DZIEŃ: po śniadaniu przejazd do Padwy, zwiedzanie sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, Plac Prato della 

Valle z wyspą Memmia i 78 posągami, Uniwersytet z 1222 roku, Pałac Sprawiedliwości i targowisko, czas wolny, 

przejazd do Werony, zwiedzanie miasta: fontanna, wieża zegarowa z XII wieku, Łuk Triumfalny, Amfiteatr Rzymski z I 

w n.e., dziedziniec domu Julii oraz jej pomnik ze słynnego dramatu Shakespeare'a, przejazd do Ligurii, 

zakwaterowanie w hotelu, późna obiadokolacja i nocleg. 

4.DZIEŃ: po śniadaniu przejazd na Lazurowe Wybrzeże, zwiedzanie Nicei: Promenada Anglików biegnąca wzdłuż 

brzegu morza, Ogrody miejskie Alberta I, Plac Massena, wieża Bellanda, port, Wzgórze Zamkowe, skąd rozciąga się 

przepiękny widok na miasto i zatokę, czas wolny, przejazd do Monako: pałac książęcy, ogrody zamkowe, akwarium, 

port jachtowy, katedra, ulice Monte Carlo, którymi odbywa się rajd samochodowy Formuły 1 , słynne kasyno czas 

wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

5.DZIEŃ: po śniadaniu, wyjazd w stronę Cinque Terre; to pięć niezwykle urokliwych miasteczek położonych na 

skalistym wybrzeżu, do których nie można dojechać autobusem, a jedynie kolejką; na miejscu spacer Drogą Miłości, 

czas na plażowanie w największej z pięciu miejscowości, przyjazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

6 DZIEŃ: po śniadaniu, czas wolny na plażowanie i wypoczynek, w godzinach wieczornych  wyjazd w kierunku Polski. 

7 DZIEŃ: przyjazd na miejsce w godzinach popołudniowych. 

CENA: 1550 zł/os. 

Cena zawiera: transport, opłaty drogowe i parkingowe, ubezpieczenie KL i NNW, opiekę pilota, 5 noclegów ze 

śniadaniami, 5 obiadokolacji. Dodatkowo płatne: rejs po Grande Canale – 10 EUR, pociąg Cinque Terre – 8 EUR.    

http://www.prestige-travel.pl/

