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WERONA – MADONNA DELLA CORONA – SIRMIONE – BERGAMO – MEDIOLAN – MONACO – MONTE CARLO –  
– GENUA – PORTOFINO – SAN GIMIGNANO – SIENA – PIZA  

 
 | TERMIN: 29.04 – 07.05.2023 
 | CENA: 3090 PLN/os. 
|  PROGRAM: 

Dzień 1:  WYJAZD Z POLSKI  
We wczesnych godzinach porannych, ok. godz. 4.00  spotykamy się na wyznaczonym parkingu. Pakowanie bagaży. Wyjazd  
w kierunku granicy polsko – niemieckiej. Dalej przejazd przez Niemcy i Austrię do Włoch. Wieczorem zakwaterowanie  
w hotelu w okolicach Padwy. Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 2:  WERONA – MADONNA DELLA CORONA 
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Werony, miasta słynnych szekspirowskich bohaterów Romea i Julii. Podczas spaceru 
zobaczymy najsłynniejszy balkon świata, należący do protoplastów rodu Capuletti, Plac Bra ze słynną Areną pochodzącą  
z I w n.e., słynną z licznych sklepów Via Mazzini, Plac delle Erbe, Palazzo del Capitano, Palazzo degli Scaligeri oraz XII 
wieczną bazylikę św. Zenona. Dalej nawiedzimy Sanktuarium Madonna della Corona. To przepiękne miejsce na zboczu 
góry Monte Baldo. Według legend pewnej nocy w 1522 roku nad Monte Baldo nagle rozbłysło światło. Były to  Anioły, 
które niosły z wyspy Rodos na zbocza góry figurę Matki Boskiej, ratując ją przed atakującą wyspę armią osmańską. 
Wieczorem przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3:  SIRMIONE – BERGAMO 
Po śniadaniu przejazd nad jezioro Garda, odwiedzimy miasteczko Sirmione, jedno z najpiękniejszych miejscowości tego 
rejonu, znane już w czasach starożytnych. Zobaczymy kościół Santa Maria Maggiore oraz Rocca Scaligeri, zamek 
przypominający o XIII – wiecznych władcach Werony, którzy zamienili Sirmione w fortecę broniącą Jeziora Garda. Spacer 
po mieście, czas wolny. Po południu udamy się do Bergamo. Wjedziemy kolejką do Bergamo Alto – przepięknej starówki 
miasta. Spacer od Piazza Vecchia ze średniowiecznym Palazzo Raggione do Piazza del Duomo z katedrą, romańskim 
kościołem Santa Maria Maggiore i renesansową Capella Colleoni. Wieczorem przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 
obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4:  MEDIOLAN  
Rano, po śniadaniu przyjedziemy do Mediolanu, stolicy Lombardii. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od okazałego Zamku 
Palazzo Sforzesco, dalej reprezentacyjną aleją via Dante przejdziemy do katedry Duomo – największej na świecie katedry 
gotyckiej, zwanej przez niektórych "poematem w marmurze", gdzie znajdują się relikwie św. Karola Borromeusza. 
Następnie spacer pośród wytwornych wnętrz Galerii Vittorio Emanuele pod Teatr La Scala ( zwiedzanie z zewnątrz ). 
Wieczorem przyjazd do hotelu na Riwierze Liguryjskiej, zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
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Dzień 5: MONACO – MONTE CARLO  
Rano śniadanie i przejazd do Księstwa Monako, jednego z najmniejszych państw w Europie. Na początku przespacerujemy 
się po najstarszej dzielnicy Ville Vieux. Zobaczymy Pałac Książęcy, wzniesiony na szczycie Rocher oraz Katedrę św. Mikołaja, 
gdzie znajdują się groby rodziny książęcej, w tym grób Grace Kelly i księcia Rainiera III. Dalej przejdziemy przez Ogrody  
św. Marcina porastające strome zbocza Monaco, z pięknymi alejkami oraz śródziemnomorską i egzotyczną roślinnością. 
Kolejno przez słynny Port Herkulesa, najbardziej znany na świecie port jachtowy, dotrzemy do najsławniejszej dzielnicy 
Monaco - Monte Carlo z najsłynniejszym kasynem na świecie - wspaniałym Grand Casino (wejście indywidualnie, 
dodatkowo płatne). Wczesnym popołudniem powrót do hotelu, czas wolny, możliwość spaceru nad morzem. Wieczorem 
obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 6:  GENUA – PORTOFINO  
Po śniadaniu udamy się do Genui, nazwanej przez Petrarkę „Kochanką Morza”. Zwiedzanie miasta zaczniemy od Porto 
Antico (Starego Portu), katedry San Lorenzo oraz Placu Dantego z pobliską Bramą Miejską i zakończymy przy Casa  
di Colombo - Domu Kolumba (z zewnątrz). Po zwiedzaniu Genui przejedziemy do portu w Santa Margherita skąd 
popłyniemy do uroczego Portofino. To wioska rybacka nad morzem Liguryjskim - synonim prestiżu, luksusu i najpiękniejszy 
port Morza Śródziemnego. Kultowa i ekskluzywna miejscowość Riwiery, w której znajdziemy mnóstwo zieleni, skaliste klify, 
lazurowe morze i kolorowe kamienice. Wieczorem przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 7: SAN GIMIGNANO – SIENA  
Śniadanie. Po nim udamy się na krótki spacer do San Gimignano - miasta zwanego ,,Włoskim Manhattanem”, które słynie  
z wysokich, czworokątnych wież zbudowanych w średniowieczu w celach obronnych przez mieszkańców. Podczas spaceru 
po mieście zobaczymy Piazza del Duomo oraz słynną ulicę św. Jana z typowymi sklepikami sprzedającymi miejscowe 
wyroby.Po południu dotrzemy do Sieny - odwiecznej rywalki Florencji. Miasta, które w całości zachowało swój 
średniowieczny charakter. Zwiedzanie: Kościół św. Dominika, gdzie znajdują się relikwie św. Katarzyny, Sanktuarium  
św. Katarzyny, Piazza del Campo – niezwykły, ceglany plac w kształcie muszli, gdzie dwa razy w roku odbywają się słynne 
wyścigi zwane “Palio”. Wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 8:  PIZA 
Rano śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejazd do Pizy. Zobaczymy Plac Cudów, Marmurową Katedrę  
i Baptysterium św. Jana Chrzciciela oraz Krzywą Wieżę - ikonę miasta i jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków 
świata. Przy okazji pobytu w Toskanii przejedziemy również do typowej toskańskiej fattoria i zaprosimy Państwa na 
degustację toskańskich specjałów: win, serów i najlepszej oliwy. Podczas degustacji będzie można zakupić wyroby od 
miejscowych gospodarzy. Wieczorem przejazd do hotelu tranzytowego w okolicach Padwy, zakwaterowanie. Obiadokolacja, 
nocleg.  

Dzień 9:  POWRÓT DO POLSKI  
Rano, po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Całodzienny przejazd autokarem. Powrót w godzinach wieczornych. 
Zakończenie pielgrzymki. 
 
 
|  CENA ZAWIERA: 

• przejazd komfortowym autokarem: klimatyzacja, barek (płatny we własnym zakresie), DVD, WC, rozkładane fotele  
• 8 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2 - osobowe z łazienkami) 
• wyżywienie 2 x dziennie: 8 śniadań, 8 obiadokolacji 
• ubezpieczenie Signal Iduna: KL (20 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka 

chorób przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami 
• opiekę doświadczonego pilota  
• przedstawiony program zwiedzania 
• podatek VAT 
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|  CENA NIE ZAWIERA: 

• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, wjazdów do miast i innych opłat związanych z 
realizacją programu, słuchawek podczas zwiedzania, taks klimatycznych, obligatoryjnych napiwków, składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy (łącznie ok. 160 EUR/os. – kwota płatna u pilota w autokarze). 
Podana kwota jest orientacyjna i może ulec zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów wstępu zmieniają się 
dynamicznie, niezależnie od Orlando Travel).  

• napojów do obiadokolacji 
• dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych 

zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego 
zachorowaniem na COVID-19 ( 195 PLN/os. – płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę) 

• wydatków własnych 
• dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie) 
• świadczeń niewymienionych w ofercie 

 
|  WAŻNE INFORMACJE: 

1. Data przygotowania oferty: 05.09.2022 r. 
2.  Wymagany dokument do odbycia podróży: dowód osobisty lub paszport. 
3.  Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
4.  Cena skalkulowana jest dla grupy 46 osób. W przypadku mniejszej liczy osób, cena ulegnie zmianie. 
5.  Cena została skalkulowana w dniu 05.09.2022 wg obowiązujących w tym dniu cen paliw i kursów walut.  

W przypadku wzrostu tych cen, cena imprezy turystycznej podlegać będzie rekalkulacji. 
6.  Gwarantujemy rezerwację mszy świętych na trasie zwiedzania. 
7.  Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA 

NIE ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379).  

8.  Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą 
Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. Podróżni 
zobowiązani są spełnić wymienione na stronie rządowej warunki. Na dzień przedstawienia oferty, Włochy są 
wolne od obostrzeń. Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku 
konieczności wykonania testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków 
wjazdowych do kraju docelowego nie stanowi podstawy do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. 

9.  Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 
par.1 Kodeksu Cywilnego. 

 
 


