WŁOCHY– SZWAJCARIA – LIECHTENSTEIN
Klejnoty unoszące się na błękitnych wodach.
TRASA: PRZEŁECZ BRENNER _ TRYDENT - SPIAZZI - JEZIORO GARDA - SIRMIONE - LIMONE MALCESINE - WODOSPAD CASCATA VARONE - BELLINZONA - LOCARNO - JEZIORO MAGGIORE ASCONA - JEZIORO LUGANO - WYSPY BOROMEJSKIE - DOLINA VERZASCA - MEDIOLAN - JEZIORO
ORTA – ORTA SAN GIULIO - JEZIORO COMO - TREMEZZO - BELLAGIO - VARENNA - BERNINA
EXPRESS - ST. MORITZ – VADUZ
Klejnoty unoszące się na błękitnych wodach - to najpiękniejsze widoki północnych Włoch i południowej Szwajcarii, którymi
będziemy mogli cieszyć się w trakcie 9-dniowej wycieczki. Włoskie jeziora od wieków inspirują poetów, artystów i
podróżników swoim majestatycznym pięknem. Trudno będzie oprzeć się urokowi tego regionu. Nasza propozycja to uczta
dla miłośników pięknych widoków!!!
TERMINY:
01.07.2021 - 09.07.2021
01.09.2021 - 09.09.2021
CENA:
2290 zł
DZIEŃ 1: POLSKA - PRZEŁĘCZ BRENNER - TRYDENT – SPIAZZI
Zbiórka uczestników wycieczki według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię i malowniczą PRZEŁĘCZ
BRENNER do TRYDENTU - spacer po centrum starego miasta z renesansowymi kamienicami pokrytymi freskami,
romańska katedra, zamek biskupów - książąt trydenckich Buonconsiglio - gdzie odbywał się słynny sobór trydencki. Przyjazd
do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek. Dla chętnych osób zejście Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
(Madonna della Corona) w SPIAZZI. Wznosi się ono na wysokości 774 m n.p.m. nad doliną Adygi. Sanktuarium jest jakby
zawieszone między niebem a ziemią i otoczone koroną alpejskich szczytów. Zjawiskowe są nie tylko widoki, ale i architektura
Sanktuarium. Jego dwie ściany to lita skała. Do skały przyklejona jest konstrukcja kościoła. Zbudowany został on z taką
precyzją, że wydaje się jakby wyrastał ze skały i był jej częścią. Niezwykła jest tu Droga Krzyżowa wiodąca w dół a nie jak
zazwyczaj w górę. Trasa prowadząca do świątyni to istny raj dla fotografów, pełno tutaj malowniczych widoków. Przejazd do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: JEZIORO GARDA - SIRMIONE - LIMONE - MALCESINE - WODOSPAD CASCATA VARONE
Po śniadaniu przejazd jedną z najpiękniejszych dróg widokowych Italii - wiodącą wokół JEZIORA GARDA (wyniosłe,
kolorowe skały pochylające się nad głębią wody. Strzelające w niebo cyprysy. Drogi zawieszone na półkach skalnych. Zieleń
i kwiaty wczepione w załomy skalne). Jezioro Garda czaruje od wieków. Naturalne krajobrazy zapierają dech w piersiach.
Postój w SIRMIONE - opiewanym od czasów antycznych. W miasteczku znajduje się bajkowy zamek, z pudełkowatymi
basztami - Rocca Scaglieri - otoczony prawie całkowicie wodą. Następnie wizyta, w LIMONE - położonym u podnóża
potężnej skały, gdzie kamienne domy przy kamiennych uliczkach, stwarzają wspaniały, niepowtarzalny nastrój. Będzie można
tu podziwiać śródziemnomorską roślinność na tle skalistych Alp. Miasteczko pełne jest uroczych zaułów, portyków, arkad,
ukwieconych balkonów i malowniczych widoków. Następnie rejs do malowniczego miasteczka MALCESINE. Nad
średniowieczną starówką króluje usytuowany na skalnej skarpie zamek. Spacerować można tu po małych brukowych uliczkach
i promenadzie prowadzącej do półwyspu - Val di Sogno. Po czasie wolnym przejazd fragmentem malowniczej drogi
GARDESANA OCCIDENTALE do CASCATA VARONE, magicznego wodospadu ukrytego w jaskini wolny. Przejazd do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3: BELLINZONA - LOCARNO - JEZIORO MAGGIORE – ASCONA
Po śniadaniu przejazd miasta BELLINZONA – będącego wrotami do regionu Ticino. Ze względu na strategiczne położenie
pomiędzy Lombardią i wysokimi Alpami miasto swój rozwój zawdzięczało szlakom łączącym Szwajcarię z Włochami.
Wejścia strzegły trzy imponujące fortece położone na zboczach gór. Twierdze Bellinzony należą do najważniejszych
przykładów średniowiecznej, obronnej sztuki budowlanej w obszarze alpejskim. Od 2000 roku należą one do Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Bellinzona to jednak nie tylko zamki. Udamy się na spacer po malowniczej starówce. Zaułki i uliczki,
dwory, neoklasyczne budynki teatrów i odrestaurowane kamienice opowiadają odwiedzającym historię lombardzkiego miasta
kultury. W jego uliczkach ukryły się bogato zdobione domy patrycjuszy i piękne kościoły. Później przejazd nad JEZIORO
MAGGIORE - jego magiczną atmosferę podkreśla obfita roślinność - rododendrony, kamelie, azalie i hortensje. Często mówi
się, że u jego wybrzeży zamieszkało piękno. Jezioro Lago Maggiore nazywane jest terenem koloru i pasji. Inspirację znajdowali
tutaj Dickens, Flaubert, Byron i Stendhal. Zatrzymamy się w LOCARNO, gdzie pospacerujemy po malowniczej promenadzie
nad Jeziorem i zobaczymy Sanktuarium Madonna del Sasso, położonego na wzgórzu nad miastem, skąd podziwiać będzie
można przepiękną panoramę miasta i jeziora. Następnie udamy się do pastelowej, pełnej a uroku ASCONY - jej promenada,
przypomina wioskę rybacką z przeszłości. Na początku XX wieku zjeżdżali tu wybitni twórcy i myśliciele. To najniżej
położone miasto w Szwajcarii, znane ze śródziemnomorskiego, łagodnego klimatu. Będziemy mieć możliwość podziwiania
malowniczych widoków na jezioro i ośnieżone Alpy. W drodze powrotnej do hotelu przejedziemy malowniczą trasą wzdłuż
JEZIORA LUGANO i przy wzgórzu ST. GIORGIO, które wpisane jest na listę UNESCO ze względu na liczne
skamieniałości znalezione na tym obszarze. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4: WYSPY BOROMEJSKIE
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. Z portu w Stresie, popłyniemy na WYSPY BOROMEJSKIE - pierwszą będzie ISOLA BELLA
słynącą z cudownego ogrodu, najwspanialszego w krainie jezior oraz pałacu hrabiego Carlo III Borromeo. Wyspa dzisiaj jest
niezamieszkana, lecz niegdyś gościła wiele znanych osobistości. Kolejna wyspa to ISOLA DEI PESCATORI, biorąca nazwę
od mieszkańców wyspy – rybaków. Średniowieczne zabudowania z wąskimi uliczkami i jezioro w tle tworzą wyjątkowo
malowniczą scenerię i zachęcają do odpoczynku. Czas wolny. Kontynuacja rejsu na ISOLA MADRE, którą zdobią liczne
ogrody w stylu angielskim i ogród botaniczny, gdzie rosną azalie, rododendrony i kamelie, a także najstarszy w Europie cyprys
liczący ponad 200 lat. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: DOLINA VERZASCA
Po śniadaniu przejazd do DOLINY VERZASCA - skarbu Ticino - przez którą przepływa rzeka o tej samej nazwie i wpada
do jeziora Maggiore. Na rzece zbudowano zaporę o wysokości 220 metrów - Dam Varzesca - tworząc w ten sposób sztuczne
jezioro, LAGO DI VOGORNO . Zaporę rozsławił skok Jamesa Bonda w scenie otwierającej „Golden Eye” . Wejście na
zaporę, skąd roztacza się piękny widok. Wizyta w malowniczej wiosce SONOGNO położonej " na krańcu świata", z tradycyjną
kamienną zabudową. Najbardziej znaną budowlą w dolinie jest kamienny średniowieczny Ponte dei Salti w LAVERTEZZO.
Kaskady spadającej po skałach wody, kamienne mostki, malownicze domy tworzą przepiękną scenerię, a zrobione tutaj
fotografie będą wspaniałą pamiątką z podróży. Dla chętnych czas wolny na kąpiel w rzece. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 6: MEDIOLAN - JEZIORO ORTA – ORTA SAN GIULIO
Po śniadaniu udamy się przejazd 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. Po czasie wolnym pojedziemy
nad JEZIORO ORTA nazywane maleńkim klejnotem Piemontu. Od wieków stanowi inspirację dla artystów. Zatrzymamy
się w uroczym miasteczku ORTA SAN GIULIO aby pospacerować wąskimi, romantycznymi uliczkami z balkonami z kutego
żelaza. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 7: JEZIORO COMO - TREMEZZO - BELLAGIO – VARENNA
Po śniadaniu będzie przejazd trasą panoramiczną wzdłuż malowniczego wybrzeża JEZIORA COMO - w pamięć zapadają
obrazy piękna, którego nie tknął czas. Postój w ślicznym miasteczku TREMEZZO z okazałą promenadą i wieloma
niezwykłymi willami. Następnie przeprawa promowa do przecudownego o każdej porze roku BELLAGIO, najpiękniejszego
kurortu nad jeziorem Como, słynącego ze wspaniałych rezydencji. To śliczne miasteczko może każdego natchnąć do zadumy.
Zwiedzanie ogrodów Villa Melzi, w jej wnętrzach gośćmi byli Stendhal i Liszt. Kontynuowanie przejazdu wzdłuż wybrzeża
do pięknej wioski VARENNA - z malowniczymi stromymi i wąskimi alejkami prowadzącymi do jeziora. Nietrudno nie ulec
urokowi tego miejsca. Po czasie wolnym przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 8: BERNINA EXPRESS - ST. MORITZ – VADUZ

Po śniadaniu przejazd do TIRANO i następnie podróż słynnym pociągiem Kolei Retyckich BERNININA EXPRESS, trasą
wpisaną na Listę UNESCO. Trasa prowadzi przez jedne z najpiękniejszych krajobrazów alpejskich. Pociąg wspina się na ponad
2000 m n.p.m., od palm we włoskim Tirano do ośnieżonych szczytów alpejskich w Szwajcarii. To zarazem jedna z najbardziej
stromych tras kolejowych na świecie, którą pociąg pokonuje bez zębatek. Drogę urozmaica 196 mostów, 55 tuneli. Widoki
zapierają dech, nie sposób oderwać oczu. Po drodze Bernina Express pokonuje m.in. lodowiec Morteratsch, trzy jeziora Lej
Pitschen, Lej Nair i Lago Bianco, okrągły wiadukt Brusio, 65-metrowy Landwasserviadukt - symbol Kolei Retyckich,
czy mający ponad 5 kilometrów długości Tunel Albula. Przyjazd do ST. MORITZ – jednego z najsłynniejszych kurortów
narciarskich świata, dwukrotnego gospodarza igrzysk olimpijskich. To prawdziwy klejnot, oaza luksusu i salon elit. To tu
właśnie przed ponad 150 laty narodziła się moda na zimowy wypoczynek w szwajcarskich Alpach. Czas wolny w jednym
z najsłynniejszych ośrodków narciarskich na świecie. Następnie przejazd do VADUZ – stolicy Księstwa Liechtenstein,
„wciśniętego” pomiędzy terytorium Szwajcarii i Austrii. Niewielkie, bo liczące zaledwie 5 tysięcy mieszkańców miasto oferuje
wszystko, co typowe dla tego państwa słynącego z wina, rodziny książęcej i znaczków pocztowych. Wyjazd w drogę powrotną
do kraju. Nocna podróż. W trakcie przejazdu zaplanowane krótkie postoje.
DZIEŃ 9: POLSKA
Przyjazd na miejsca zbiórek.
Cena zawiera:
przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, toaleta), 7 noclegów w hotelach ***, pokoje 2 - 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji, opiekę pilota, ubezpieczenie KL,NW, bagażu.
Przy podpisywaniu Umowy - Zgłoszenia będzie pobierana kwota 10 zł na Gwarancyjny Fundusz Turystyczny.
Cena nie zawiera:
opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, przejazd kolejkami i statkami, przewodników lokalnych, napoi do obiadokolacji,
opłat klimatycznych, degustacji win, zestawu słuchawek.
Kwota przeznaczona na wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodników miejskich, wjazdy do miast, komunikację miejską,
degustację win, zestaw słuchawek zamyka się w kwocie od 120 EUR do 140 EUR. Podana kwota na realizację programu
może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za lokalnych przewodników)są dzielone
za wszystkich uczestników.
Dodatkowe informacje:
• Przy rezerwacji dla dwóch osób automatycznie zostaje przydzielony pokój 2-osobowy. W przypadku rezerwacji dla 3 osób
zostaje przydzielony pokój 3-osobowy lub pokój 2-osobowy z dostawką (w zależności od dostępności pokoi w danym
obiekcie). Osoby podróżujące samotnie mają do wyboru jedną z dwóch opcji - w cenie podstawowej dokwaterowanie do pokoju
2 lub 3 osobowego z uczestnikami tej samej płci lub dopłatę do pokoju 1-osobowego -w wysokości 690 zł - taką opcję należy
zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym.
• Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze.
• Koszty płacone za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich jej uczestników.
• W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona).
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
• Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
• Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Organizator:
ABA TOUR, Halicka 10, 31-036 Kraków, tel.: 668212389, abatour@abatour.pl

