Wycieczka do Lombardii bez nocnych przejazdów
Mediolan, Monza, Certosa di Pavia, Bergamo, jezioro Como

I dzień – 02.09.2017 - wyjazd z Polski , nocleg tranzytowy
Wyjazd ok 14.30 – przyjazd na nocleg w Austrii, na trasie obiadokolacja w Czechach.

II dzień – 03.09.2017 – Werona, Garda, Bergamo
Śniadanie, o 7.30 dalszy przejazd do Włoch. Na trasie krótkie zwiedzanie Werony - Brama
Borsari, Arena - z zewnątrz, Bazylika Św. Zenona, Plac dei Signori, następnie przejazd do
Sirmione (miasteczko położone na półwyspie jeziora Garda). Przyjazd do Bergamo - spacer po
Starym Mieście- Citta Alta otoczone jest murami obronnymi, z których roztacza się wspaniały
widok na okolicę. Zwiedzanie : Piazza Vecchia (plac z fontanną w centralnej części), Palazzo della
Ragione (jeden z najstarszych pałaców publicznych), Palazzo Nuovo (siedziba Biblioteki Angelo
Mai), XV-wieczna Kaplica Colleonich, Bazylika Santa Maria Maggiore, XIV – wieczny fort
(Rocca) oraz Wieża Miejska (wybudowana w XI w. będąca punktem widokowym na cała okolicę
Bergamo). W dolnym („nowym”) mieście kościół San Bartolomeo (podziwiać można ołtarz
Lorenzo Lotto z 1516 r.), galeria sztuki – Accademia Carrara (obrazy Tycjana, Brueghela, van
Dycka, Lotta). Obiadokolacja i nocleg w okolicach Bergamo.

III dzień – 04.09.2017 - Mediolan
Śniadanie, przejazd do Mediolanu (San Siro, obiekt jednego z największych stadionów
piłkarskich na świecie, Stadion Giuseppe Meazza, Piazza Duomo z największą na świecie gotycką
katedrą, Galeria Wiktora Emanuela II z modnymi kawiarniami, Piazza della Scala, gdzie znajduje
się słynna La Scala. Wizyta w muzeum przedstawiające historię słynnej opery. Spacer po
Quadrilatero d'Oro - dzielnicy mody ze sklepami najbardziej znanych włoskich i światowych
kreatorów mody. Powrót na obiadokolacje i nocleg.

IV dzień – 05.09.2017 – jezioro Como, Monte Brunate
Śniadanie, przejazd do Como (Miasto położone w regionie Lombardii, przy granicy ze
Szwajcarią, nad jeziorem o tej samej nazwie. Początków miejscowości należy szukać w 196 r.
p.n.e., kiedy Rzymianie założyli tutaj twierdzę graniczną. Złoty okres Como przypadł na XVIII
wiek. do najsławniejszych zabytków miasta należą: katedra (kościół rzymskokatolicki poświęcony
Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny przy placu Piazza Duomo), wczesnoromański kościół
Sant’Abbondio, Broletto – czyli Stary Ratusz, świątynia poświecona pamięci Aleksandra Volty –
Tempio Voltiano, Teatro Socjale, Villa Olmo oraz zamek Baradello.) Jezioro Como- jest jednym z
większych jezior we Włoszech , a także najgłębsze w całym kraju. Podobno jedno z najbardziej
urozmaiconych i jedno z piękniejszych jezior w całych Włoszech. Z miasta Como można też wejść
lub też wjechać kolejką szynowo-linową do kolejnej miejscowości malowniczo położonej na
wzgórzu – Brunate. Następnie do Villa del Balbianello, obiadokolacja i nocleg.

IV dzień – 06.09.2017 – Monza, Pavia, Certosa di Pavia
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Monza (zwiedzanie miasta: XIV wieczna
gotycka katedra -Duomo di Monza (w której skarbcu przechowywana jest bogato zdobiona
pochodząca z VII wieku korona Longobardów ), XIV wieczny Kościół Santa Maria in Strada, XIII
wieczny budynek Starego ratusza Arengario, neoklasycystyczny Pałac Królewski -Villa Reale di
Monza, XV wieczny Kościół Santa Maria delle Grazie, Ponte dei Leoni (Most z Lwami) oraz XVII

wieczny Pałac Sprawiedliwości Palazzo di Giustizia, Autodromo Nazionale di Monza( tor
wyścigowy), następnie przejazd do miasta Pavia, która poszczycić się jednym z najstarszych
włoskich uniwersytetów. Zamek Viscontich, Katedra z kopułą zaprojektowaną przez Leonarda da
Vinci, stary ratusz, kościoły romański S. Michele, S. Pietro in Ciel d’Oro (z grobem świętego
Augustyna), pałace (głównie renesansowe i barokowe) oraz średniowieczny most), następnie
przejazd do Certosa di Pavia - kompleks budynków XIV wiecznej siedziby mnichów kartuskich,
w skład której wchodzą piękny wzniesiony z marmuru kościół reprezentujący styl zwany
„renesansem lombardzkim”, krużgankowe dziedzińce. Tutaj znajdował się dawna rezydencja –
pałac książąt Mediolanu. Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolice Padwy.

VI dzień -07.09.2017 - przejazd do Polski , zakończenie imprezy
Śniadanie, wyjazd do Polski, przyjazd wieczorem do Bielska – Białej. Zakończenie imprezy.

CENA= 1.480-zł/os
CENA OBEJMUJE:
 autokar na cała trasę- WC, klimatyzacja, minibarek
 5 noclegów w hotelach -pokoje 2 osobowe z łazienkami
 wyżywienie 2 x dziennie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji,
 opiekę pilota na całą trasę,
 ubezpieczenie NNW ( do 10 000 zł ) i KL ( do 40 000 zł )
CENA NIE OBEJMUJE:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i wjazdów do miast ok. 60-70 Euro/os

