
LIGURIA I JEJ PERŁY
PROGRAM RAMOWY

1 Dzień 

Wyjazd z Polski. Przejazd przez Czechy, Austrię w kierunku Włoch. 

2 Dzień 
W godzinach rannych przyjazd do Wenecji przejazd kanałami weneckimi do
historycznego centrum miasta gdzie zobaczymy Plac św. Marka, BazylikĂŞ św.
Marka, Most Westchnień oraz zwiedzimy CampanillĂŞ. Spacer do dzielnicy Rialto
ze słynnym mostem Rialtoplacu .Czas wolny. 
Przejazd do hotelu w okolicy Florencji. Przejazd do hotelu - zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Nocleg. 
3 Dzień 
Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd do Florencji. Zwiedzanie stolicy Toskanii- kościół
Santa Croce, Piazza del Duomo, baptysterium, katedra Santa Maria del Fiore, Wieża
Giotta, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio. Przejazd do Lukki.
Zwiedzanie- katedra di San Martino, kościóŁ San Michele In Foro i bazylika San
Frediano. Przejazd do hotelu - zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
4 Dzień 
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Rapallo, spacer po kurorcie z wielką przystanią
i pięknym Starym Miastem. Przejazd do Genui - zwiedzanie- gotycka katedra San
Lorenzo, dom Krzysztofa Kolumba, Piazza Ferrari z teatrem San Carlo i Palazzo
Ducale, Via Garibaldi z eleganckimi pałacami. Następnie przejedziemy do
Portofino. Maleńkie Portofino, schowane w zatoczce okolonej zboczami gór bujnie
porośniętych drzewami oliwnymi i cyprysami, wygląda jak raj na ziemi i przyciąga
swym urokiem gwiazdy filmowe i inne sławy. Przejazd do hotelu - zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
5 Dzień 
Śniadanie. Dzień wolny - możliwość korzystania z kąpieli morskich i słonecznych. Obiadokolacja. Nocleg. 
6 Dzień 
Śniadanie. Po śniadaniu wycieczka do San Remo, najsłynniejszego kurortu nad Morzem Liguryjskim, znanego z festiwali, kasyna gry i 
targów kwiatowych. Spacer po Corso Imperatrice z egzotycznymi palmami i zwiedzanie La Pigna - malowniczego średniowiecznego 
Starego Miasta. Przejazd do maleńkiego państwa na Riwierze Francuskiej - Księstwa Monaco. Zwiedzanie Pałacu Książęcego i spacer po 
Placu Pałacowym Monaco (zwiedzanie tylko pod nieobecność księcia w pałacu). Wizyta w Katedrze Saint Nicolas z książęcymi 
grobowcami z ołtarzem z czerwonego, pozłacanego orzecha. Spacer ulicami Monte Carlo obok znanych na całym świecie kasyn. Czas 
wolny. Powrót do hotelu .Obiadokolacja ,nocleg . 
7 Dzień 
Śniadanie Po śniadaniu wyjazd do Mediolanu. Zwiedzanie- Piazza Duomo ze słynną gotycką katedrą, Galleria Vittorio Emanuele z 
eleganckimi kawiarniami , Piazza della Scala ze słynną operą La Scala, Castello Sforzesco. Przejazd do Bergamo. Wjazd kolejką do 
Bergamo Alta - przepięknej starówki. Spacer od Piazza Vecchia ze średniowiecznym Palazzo della Raggione do Piazza del Duomo z 
katedrą, romańskim kościołem Santa Maria Maggiore i renesansową Capella Colleoni ze wspaniałą fasadą. Przejazd do hotelu w okolicy 
Werony. Zakwaterowanie, obiadokolacja ,nocleg. 
8 Dzień 
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do Werony, miasta słynnych kochanków - Romea i Julii. Zwiedzimy dziedziniec domu Julii, i zobaczymy 
najsłynniejszy balkon świata, zwiedzanie- rzymski amfiteatr Arena,Palazzo del Capitano, Palazzo degli Scaligeri oraz Torze de Lamberti - 
XII wieczną wieżę, z której można podziwiać panoramę całego miasta. Przejazd na nocleg. Obiadokolacja. 
9 Dzień 
Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd nad Jezioro Garda, największe jezioro we Włoszech, do SIRMIONE. Spacer urokliwymi uliczkami 
miasteczka z bajkowym zamkiem rodziny Scaglierich. Czas wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
10 Dzień 
Powrót do Polski. 
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TERMINY I CENA:

07.04-16.04.2017,     1274 zł/os.

21.04-30.04.2017,     1274 zł/os.

28.04-07.05.2017,     1359 zł/os.

19.05-28.05.2017,     1189 zł/os.

09.06-18.06.2017,     1359 zł/os.

23.06-02.07.2017,     1359 zł/os.

07/07-16.07.2017,     1359 zł/os.

21.07-30.07.2017,     1359 zł/os.

11.08-20.08.2017,     1359 zł/os.

25.08-03.09.2017,     1274 zł/os.

15.09-24.09.2017,     1049 zł/os.

22.09-01.10.2017,     1049 zł/os.

29.09-08.10.2017,       979 zł/os.

06.10-15.10.2017,       979 zł/os.

13.10-22.10.2017,       979 zł/os.

03.11-12.11.2017,     1189 zł/os.

mailto:alfatour@alfa.olesnica.pl
http://www.alfa.olesnica.pl/


Dostępne opcje zakwaterowania

- pokój 2 osobowy
- pokój 3 osobowy
- dokwaterowanie (bez dopłat*) lub pokój 1 osobowy (dopłata)
* dokwaterowanie- osoby wybierając się pojedynczo, które w momencie rezerwacji nie dokonują dopłaty do 
pokoju jednoosobowego, mogą zostać zakwaterowane z jedną lub kilkoma osobami tej samej płci w tzw. opcji 
dokwaterowania; jednakże w przypadku braku innej rezerwacji w opcji dokwaterowania w terminie do 7 dni 
przed rozpoczęciem imprezy wymagana jest dopłata do pokoju 1 osobowego w wysokości 450 zł

Dostępne opcje wyżywienia:
Wyżywienie możliwość dokonania rezerwacji wg wybranej opcji
- wyżywienie BB 7 śniadań + obowiązkowa dopłata do obiadokolacji 50 euro/os płatne u pilota w autokarze
- wyżywienie HB 7 śniadań + 7 obiadokolacji; brak obowiązkowej dopłaty do obiadokolacji w autokarze

Cena zawiera
• przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek, video/dvd, WC, rozkładane fotele), 
• zakwaterowanie 7 noclegów w hotelach *** 
• wyżywienie HB 7 śniadań i 7 obiadokolacji 
• ubezpieczenie KL i NNW 
• opiekę pilota 
• podatek VAT 
• program zwiedzania  

Cena nie obejmuje

Dopłaty wymagane na miejscu

• kosztów programowych (m.in. biletów wstępów do zwiedzanych obiektów + lokalnych przewodników i 
wjazdów do miast) 110 €/os, koszty nie podlegają rozliczeniu 

Dopłaty opcjonalne

• ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych KL 20000 euro, NNW 10000 zł, bagaż (utrata 
500 zł) 120 zł/os 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 3,5% wartości rezerwacji 
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