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PÓŁNOCNE WŁOCHY Z KORSYKĄ
TERMIN : 24.05. 2020 – 06.06.2020 r. 14 dni
Wyjazd: Ostrowi Mazowieckiej, Ostrołęki, Białegostoku, Warszawy

1 DZIEŃ 24.05.2020
wyjazd z miejsca zbiórki Przejazd do Włoch / Udine/ Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg
2 DZIEŃ 25.05.2020
Śniadanie. Przejazd do WERONY /3 godzinne zwiedzanie miasta słynnych kochanków Romea i Julii.
Odwiedzimy słynną Arenę, dziedziniec domu Julii, aby zobaczyć najsłynniejszy balkon świata, Palazzo del
Capitano, Palazzo degli Scaligieri i wiele innych przejazd na nocleg w okolicy jeziora Garda. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja.
3 DZIEŃ 26.05.2020
Śniadanie. SIRMIONE / zwiedzanie/– Centrum miasta leży na półwyspie na jeziorze Garda. W mieście
znajdują się pozostałości rzymskich i średniowiecznych budowli. Rejs statkiem po jeziorze Garda ,
MALCESINE -/zwiedzanie/ –miasto w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Werona. Historyczne
centrum miasteczka położone jest nad samym Jeziorem Garda. Wjazd z Malcesine kolejką na Monte Baldo.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja.
4 DZIEŃ 27.05.2020
Śniadanie. Wyjazd do MEDIOLANU – miasto i gmina w północnych Włoszech, w regionie Lombardia.
Zwiedzanie : katedra, teatr La Scala, zamek Sforzów, galeria Wiktora Emanuela. Przejazd do GENUI–
zwiedzanie i przejazd na nocleg. Zakwaterowanie. Obiadokolacja.
5 DZIEŃ 28.05.2020

Śniadanie. Przejazd do PORTOVENERE – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Liguria. Cinque
Terre– fragment riwiery liguryjskiej położonej pomiędzy cyplem Mesco w okolicy Levanto. Wpis na Listę
światowego dziedzictwa UNESCO: 1997. Przejazd na nocleg w okolicy LIVORNO. Obiadokolacja.
6 DZIEŃ 29.05.2020
Wczesne śniadanie. Rejs promem z Livorno na KORSYKĘ ( ok. 4 godz.) do BASTI
Bastia – główne miasto handlowe i przemysłowe na Korsyce, główny ośrodek administracyjny departamentu
Górna Korsyka. Miasto zostało założone w XIV wieku. Ma dobrze rozwinięty przemysł metalowy i tytoniowy.
Spacer po mieście, zwiedzanie pięknie położonej na niewielkim wzniesieniu dzielnicy Terra Nova z cytadelą
wzniesioną przez genueńczyków katedrą oraz Pałacem Gubernatora, malowniczego Starego Portu w
dzielnicy Terra Vecchia oraz placu St-Nicolas z pomnikiem Napoleona. Zakwaterowanie w hotelu .
Obiadokolacja., nocleg
7 DZIEŃ 30.05.2019
Śniadanie. Całodzienna wycieczka (Trasa ok 210 km) , w programie: Cap Corse kors. Capicorsu - półwysep i
przylądek w północnej części Korsyki, w departamencie Górna Korsyka, w okręgu Bastia. Panoramiczny
objazd CAP CORSE , nazywanego również palcem Korsyki. Wspaniały, dziki półwysep , ze stromym od strony
zachodniej wybrzeżem, zachwyca malowniczymi pejzażami i przepięknie usytuowanymi wioskami na
wzgórzach. SAINT FLORENT miejscowość i gmina we Francji, w regionie Korsyka. Powrót do hotelu.
Obiadokolacja.
8 DZIEŃ 31.05.2020
Śniadanie w hotelu.
Wycieczka do CALVI , jednego z najpiękniejszych miast wyspy z twierdzą położoną na szczycie skalistego
cypla. Spacer po ulicach cytadeli: płac gubernatorów genueńskich, kościół św. Jana Chrzciciela, ruiny domu
rodzinnego Krzysztofa Kolumba. Po zwiedzaniu czas wolny na wypoczynek na jednej z plaż . Powrót do Bastii
na obiadokolacje i nocleg .
9 DZIEŃ 01.06.2020
Śniadanie w hotelu. . Przejazd do AJACJO - stolicy Korsyki, miejsca Narodzin Napoleona Bonaparte .
Zwiedzanie miasta szlakiem Napoleona: muzeum –dom Napoleona, ocieniony palmami Plac Marechal Foch
z pomnikiem napoleona, katedra św. Marii, gdzie w 1771 r. odbył się jego chrzest. Po czasie wolnym
przejazd do hotelu w okolicy Bonifacio. obiadokolacja. Nocleg
10 DZIEŃ 02.06.2020
Śniadanie w hotelu, zwiedzanie BONIFACIO , które jest atrakcyjnie położonym nad Cieśniną Świętego
Bonifacego miasteczkiem, składającym się z dwóch części Dolnego Bonifacio i Górnego Bonifacio
(położonego na skalistym południowym brzegu Korsyki). Roztacza się stąd (przy dobrej pogodzie)
panoramiczny widok na pobliską Sardynię. W Górnym Bonifacio znajduje się mała forteca obronna i
cmentarz z czasów napoleońskich. Znajduje się tu kilka tawern serwujących lokalne korsykańskie
specjalności . na zakończenie godzinny rejs statkiem , żeby zobaczyć białe klify Bonifacio i miasto położone
na klifie. Po czasie wolnym powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg
11 DZIEŃ 03.06.2020
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do BASTI. Godz. 14.00 - Rejs promem do Livorno
(Włochy).Po obiadokolacji przejazd na nocleg w pobliżu Florencji. Zakwaterowanie.
12 DZIEŃ 04.06.2020
Śniadanie w hotelu, Przejazd do PIZY– zwiedzanie Placu Cudów z Krzywą wieżą, katedrą , babtysterium . Po
zwiedzaniu i czasie wolnym przejazd do FERRARY , czyli kolejnej perełki włoskiego regionu Emilia-Romania,
której historyczna część została w 1995 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ferrara z tej
okazji została oficjalnie nazwana “Miastem Renesansu”. Miasto swój rozwój zawdzięcza przede wszystkim
dynastii D’Este, która zamieniła małe miasto w jedno z najważniejszych centrów kultury i nauki w Europie,
czego najlepszym dowodem jest zamek D’Este (Castello Estense) - po dziś dzień jedna z najważniejszych
wizytówek miasta. Cała historyczna część Ferrary i wszystkie najważniejsze zabytki znajdują się w obrębie
starych murów miejskich, w mieście szczególnie wyróżnia się oczywiście katedra (Duomo) San Giorgio z XII
wieku. Naprzeciwko katedry stoi Ratusz, będący kiedyś siedzibą rodu D’Este oraz słynny zamek dynastii
D’Este. W pobliżu głównego placu znajdziemy urokliwą ulicę Via delle Volte, przy której mieszkali bogaci

kupcy (po jednej stronie ulicy) oraz znajdowały się ich magazyny (po drugiej stronie ulicy). Po czasie wolnym
przejazd na nocleg w okolicach LIDO DI JESOLO.

13 DZIEŃ 05.06.2020
Śniadanie w hotelu. Po wykwaterowaniu wyjazd do HODONINA ( Czechy), zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja. Nocleg
14 DZIEŃ 06.06.2020
Śniadanie. Wykwaterowanie. Powrót do Białegostoku.

Cena 4.295,00
Świadczenia w cenie:
Zakwaterowanie, 13 noclegów, w tym: 1 nocleg w Czechach, 7 noclegów na terenie Włoch, 5 noclegów na
Korsyce, hotele 2/3*, pokoje 2-3-4 osobowe z łazienkami, wyżywienie : śniadania i obiadokolacje, autokar z
obsługą dwóch kierowców, ubezpieczenie NNW KL, opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie zawiera:
Opłat związanych z realizacją programu wycieczki( w tym: opłaty rezerwacyjne, usług przewodników
miejscowych, biletów wstępu, biletów na rejs po Jeziorze Garda i rejsu z Bonifacio, taksy klimatycznej,
wypożyczenie zestawów słuchawkowych. Należy na nie przewidzieć około 210 €/os

