JEZIORA WŁOSKIE
SKARB, KTÓRY ZIEMIA TRZYMA DLA SIEBIE

Jezioro Maggiore - wieczne piękno
Bergamo – opowieść o dwóch miastach
Mediolan - olśniewająca włoska stolica mody
Locarno, Lugano, Bellinzona - słynne szwajcarskie kurorty
Wyspy Boromejskie - klejnot unoszący na się błękitnych wodach
Jezioro Como - jeden z najbardziej romantycznych zakątków Włoch

DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników wycieczki na lotnisku w Katowicach
o godzinie 17.45. Odprawa paszportowo-celna. Wylot do Bergamo
o godzinie 19.45. Po przylocie transfer do hotelu, zakwaterowanie.

DZIEŃ 2:
Po śniadaniu przejazd nad malownicze JEZIORO COMO –
charakteryzujące się stromym brzegiem, otoczonym potężnym
łańcuchem górskim oraz rozlicznymi wyspami widocznymi na jego
powierzchni. Dominuje tu klimat śródziemnomorski sprzyjający
bujnej, zachwycającej swymi kolorami roślinności - wystarczy
wspomnieć azalie, palmy, róże czy bugenwille. Na długo zapada
w pamięci piękno krajobrazu, którego nie tknął czas. W trakcie naszej
podróży zajrzymy do uroczego o każdej porze roku BELLAGIO,
słynącego ze wspaniałych rezydencji, nazywanego „perłą jeziora
Como”. To śliczne miasteczko może każdego natchnąć do zadumy.
To chyba najpiękniejszy kurort z willami Serbelloni i Melzi,
przepiękną starówką, interesującą bazyliką i cudownym widokiem
na Alpy. Kręte uliczki ze schodami i romantyczne podcienie
z kafejkami i sklepikami zachęcają do spacerów po mieście. Nie dziwi
zatem, że region nad jeziorem bywa często wykorzystywany jako
atrakcyjne tło dla filmów i przyciąga słynne gwiazdy filmowe oraz
celebrytów. Następnie przeprawa promowa do VARENNY,
zachwycającej labiryntem zaułków, barwnymi domami oraz
malowniczą promenadą. Jej malownicze strome i wąskie alejki
prowadzą nad jezioro. Nietrudno ulec urokowi Varenny. Zabytkowe
budowle, jak kościół św. Jerzego z XIV w., zamek Vezio oraz wille
Monastero i Cipresso z ich bujnymi kwitnącymi ogrodami są na
pewno godne uwagi. Następnie czeka nas przeprawa promowa
do kolejnego ślicznego miasteczka jakim jest TREMEZZO z okazałą
promenadą i wieloma niezwykłymi willami z okresu belle epoque.
Powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.

DZIEŃ 3:
Po śniadaniu przejazd nad jezioro MAGGIORE - jego magiczną
atmosferę podkreśla obfita roślinność - rododendrony, kamelie, azalie
i hortensje. Często mówi się, że u jego wybrzeży zamieszkało piękno.
Inspirację znajdowali tutaj Dickens, Flaubert, Byron i Stendhal.
Zatrzymamy się w STRESIE, w kurorcie w stylu fin de siecle’u,
pospacerujemy elegancką promenadą nad jeziorem. Ta malownicza
miejscowość upamiętniona została przez Hemingwaya w Pożegnaniu
z bronią. Z portu w Stresie, popłyniemy na ISOLA BELLA słynącą
z cudownego ogrodu, najwspanialszego w krainie jezior oraz pałacu
hrabiego Carlo III Borromeo. Powrót do Stresy skąd kolejką linową
pojedziemy na górę MOTTARONE (1491 m n.p.m.) znajdującą
się między jeziorami Maggiore i Orta. Miejsce to jest uważane
za jeden z najpiękniejszych punktów widokowych Piemontu.
W pogodny dzień można ujrzeć szczyty Alp, jak Monte Rosa
i Adamello, i zachwycić się widokiem siedmiu jezior: Maggiore, Orta,
Mergozzo, Varese, Comabbio, Monate i Biandronno. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 4:
Po śniadaniu przejazd do Szwajcarii gdzie zwiedzimy
BELLINZONĘ - stolicę kantonu Ticino, uważaną za najbardziej
włoskie ze wszystkich miast Szwajcarii, słynącą z wpisanych na Listę
UNESCO średniowiecznych zamków: Castelgrande, Castello di
Montebello i Castello di Sasso Corbaro. Spacer uliczkami i zaułkami
Starego Miasta - Piazza Nosetto, Via del Teatro i Piazza del Governo
w otoczeniu, których znajdują się liczne, bogato zdobione kamienice,
kamienne bramy, kute balkony i szyldy z dawnych czasów. Następnie
zajrzymy do LOCARNO - najniżej położonego miasta Szwajcarii
(około 205 m n.p.m.), w programie m.in.: spacer promenadą nad
jeziorem MAGGIORE, obejrzenie budynków sądów, gdzie w 1925
r. zostały parafowane traktaty lokarneńskie, wjazd kolejką
do Sanktuarium Madonna del Sasso, położonego na wzgórzu nad
miastem, skąd podziwiać będzie można przepiękną panoramę miasta
i jeziora. Na koniec zajrzymy do LUGANO położonego nad jeziorem
LUGANO. Spacer po kurorcie, zwanym słonecznym salonem
Szwajcarii. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

DZIEŃ 5:
Śniadanie. Po wykwaterowaniu z hotelu zajrzymy do MEDIOLANU
- olśniewającej włoskiej stolicy mody. Zwiedzanie rozpoczniemy
od późnogotyckiej Katedry Narodzin Św. Marii ufundowanej przez
ród Vischontich, pod którego władzą znajdowało się miasto.
Członkowie tej rodziny wznieśli także silnie ufortyfikowany Castello,
który za panowania ich następców Sforzów, został rozbudowany,
stając się

jednym z najbardziej luksusowych dworów renesansu. W trakcie
pobytu w Mediolanie zobaczymy również Piazza della Scala
z pomnikiem Leonarda da Vinci i stojący przy niej gmach
najsłynniejszej sceny operowej Tetro alla Scala, oraz elegancki pasaż
handlowy zwany Galerią Wiktora Emanuela II i słynną gotycką
katedrę. Na koniec naszej wycieczki odwiedzimy BERGAMO kolebkę tańca z maskami oraz komedii dell arte. Miasta leżącego
wysoko nad równinami Lombardii, u stóp Alp. Najstarsza jego część,
wyznaczona przez mury obronne, usytuowana jest na wzniesieniu,
podczas gdy Bergamo współczesne rozwija się na nizinie. Ciche,
brukowane uliczki, średniowieczne wieże, fascynujące kościoły
i malownicze placyki wykazują wpływ wielu władców z przeszłości,
szczególnie Wenecjan. Widoki z górnego miasta zapierają dech
w piersiach. Transfer na lotnisko w Bergamo. Odprawa paszportowocelna. Przylot do Katowic około godziny 23.35.

Cena zawiera:
• 4 noclegi w hotelu 4****, pokoje 2 osobowe z łazienkami
• 4 śniadania
• 4 obiadokolacje
• Opiekę pilota
• Ubezpieczenie KL, NW, bagażu
• Transport w trakcie zwiedzania Włoch, Szwajcarii.
Cena nie zawiera opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, rejsów,
wyjazdu kolejką na Mottarone, napoi do kolacji, wydatków własnych
oraz przelotu tanimi liniami lotniczymi Wizzair.

