WŁOCHY PÓŁNOCNE - UCZTA DLA OCZU
Udaj się na pasjonującą wyprawę, która zachwyci bajkowymi krajobrazami. Trasa jest tak zaplanowana, aby każdy kolejny
dzień raczył nas coraz bardziej obłędnymi widokami i wspaniałymi zabytkami. W urozmaiconym programie są zarówno
wspaniałe zabytki Genui, Wenecji jak i miasteczka, gdzie zatrzymał się czas. To będzie wspaniała uczta dla oczu.
TRASA: PRZEŁĘCZ BRENNER - TRYDENT - SPIAZZI - JEZIORO GARDA - SIRMIONE - LIMONE MALCESINE - WODOSPAD CASCATA VARONE - ZATOKA TIGULLIO - PORTOFINO - SAN FRUTTUOSO CAMOGLI - GENUA - CINQUE TERRE - PORTOVENERE - WYSPY: PALMARIA, TINO, TINETTO JEZIORO BRAIES - SZOSA DOLOMICKA - WENECJA - BURANO - MURANO
TERMINY:
13.06.2021 - 20.06.2021
06.09.2021 – 13.09.2021
CENA:
1890 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 w SPIAZZI, zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek. Dla chętnych osób zejście Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej (Madonna della Corona). 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. Przyjazd
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: ZATOKA TIGULLIO - PORTOFINO - SAN FRUTTUOSO - CAMOGLI – GENUA
Po śniadaniu rejs po ZATOCE TIGULLIO. Postój w PORTOFINO, jednej z najbardziej ekskluzywnych miejscowości
wypoczynkowych we Włoszech. Nazywane jest "Perłą Morza Śródziemnego". Portofino otaczają gaje oliwne. Widok na zatokę
zapiera wprost dech w piersi. Kręcono tutaj zdjęcia do wielu filmów m. in. do słynnej "Mody na sukces". Czas wolny
na romantyczny spacer po kurorcie zakochanych. Następnie rejs wzdłuż panoramicznej trasy morskiej, wiodącej wzdłuż
dzikich klifów do SAN FRUTTUOSO – malowniczej miejscowości, do której dotrzeć można tylko droga morską. Czas wolny.

Zakończenie rejsu w CAMOGLI, miasteczku u podnóża góry. Są tu kręte uliczki i wspaniały Castello della Dragonara –
Zamek Smoka. Przejazd do GENUI. Zwiedzanie miasta. Wizyta w gotyckiej katedrze San Lorenzo. Spacer po mieście, podczas
którego zobaczyć można dom Krzysztofa Kolumba, teatr San Carlo, Palazzo Ducale i Palazzo Reale. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4: CINQUE TERRE
Po śniadaniu wyjazd do CINQUE TERRE – pięciu wiosek - Monterosso, Vernazza, Riomaggiore, Corniglia i Manarola przepięknie położonych na urwistym klifie, do których kiedyś prowadziła jedynie droga morska, wpisanych na listę UNESCO.
Spacer po miasteczkach z charakterystyczną zabudową o niepowtarzalnym klimacie i uroku, jakby przyklejonych do stromych
gór, które malowniczo opadają do turkusowego morza. Czarujące miejsce, które pozostawia niezapomniane wrażenia. Każde
miasteczko jest na swój sposób wyjątkowe. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: PORTO VENERE - WYSPY: PALMARIA, TINO, TINETTO
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do portu La Spezia, gdzie odbędziemy rejs w kierunku miasteczka PORTO
VENERE znajdującego się w ZATOCE POETÓW, zachwycającego portem jachtowym i kolorowymi kamienicami, jednego
z najbardziej czarujących miasteczek w okolicy Cinque Terre. Zwiedzającym oferuje ono wiele malowniczych widoków,
wspaniałe przykłady budownictwa X- XII wieku. Ogromne wrażenie robi wzniesiony na skale zamek Doriów. Spacer
po miasteczku. Następnie rejs wokół trzech wysp: PALMARIA, TINO, TINETTO – to wycieczki, która zachwyci
malowniczymi krajobrazami i świeżym morskim powietrzem. Wszystkie wyspy wschodzą w skład listy Światowego
Dziedzictwa UNESCO i mają zadziwiającą przeszłość. Oprócz trzech wysp, w czasie wycieczki zwiedzą Państwo również
dwie najbardziej znane jaskinie: LAZUROWĄ i BYRON’A. Po rejsie przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6: DOLOMITY - JEZIORO BRAIES - SZOSA DOLOMICKA
Po śniadaniu przejazd w DOLOMITY - czekają na Państwa najbardziej zapierające dech w piersiach widoki Włoch. Najpierw
udamy się do perły Południowego Tyrolu JEZIORA BRAIES - położonego na wysokości 1494 m n.p.m. Jedno
z najpiękniejszych jezior alpejskich. W jego turkusowych wodach, niczym w lustrze odbijają się szczyty gór. Nad jeziorem
kręcono serial "Un passo dal cielo" (Krok do nieba). To jedno z najpiękniejszych jezior alpejskich. Amatorzy spacerów i piękna
przyrody, a także miłośnicy fotografii będą zachwyceni panoramiczną trasą dookoła jeziora. Czas spaceru około 2 godzin.
Następnie przejazd przez najpiękniejsze zakątki górskie słynną SZOSĄ DOLOMICKĄ. Droga biegnie przez najbardziej
widokowe obszary Dolomitów. Zakręty, serpentyny, przełęcze, malownicze wioski i niecodzienne wysokości. Składa się na
nią ponad 100 km ostrych zakrętów, stromych podjazdów i zjazdów malowniczo wpisujących się w bezmiar przestrzeni
magicznych gór, starych zamków tworzących przepiękna scenerię. Szosa Dolomicka osiąga swój najwyższy punkt 2239 m.
n.p.m na przełęczy Passo Pordoi. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 7: WENECJA - BURANO – MURANO
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do WENECJI na parking Tronchetto, skąd wyruszymy w rejs po weneckich
kanałach aby zobaczyć najsłynniejsze weneckie wyspy. Pierwszym przystankiem będzie wyspa MURANO nazywana czasami
„Wyspą szkła”. Odwiedzisz jedną ze słynnych wytwórni szkła, w której zobaczysz, jak produkuje się szkło. Później będziemy
kontynuować podróż do BURANO, aby odkryć jedną z najbardziej malowniczych wysp Laguny Weneckiej. Burano to typowa
wyspa rybacka pełna kontrastów i kolorowych domów, która słynie z wytwarzanych tu koronek, haftów oraz wyśmienitych
tortów domowej roboty. Spacer po wyspie, czas wolny. Rejs do Wenecji. Spacer od Mostu Westchnień, obok kampanili –
najwyższej budowli w mieście – do placu św. Marka z bazyliką. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą): rejs gondolą. Czas
wolny na spacer po centrum miasta. Wyjazd w drogę powrotną do kraju. Nocna podróż.
DZIEŃ 8: AUSTRIA - CZECHY – POLSKA
Przyjazd na miejsca zbiórek
Cena zawiera : przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, DVD, toaleta), 6 noclegów w hotelach 3***, pokoje 2 - 3 osobowe
z łazienkami. Wyżywienie: 6 śniadań, 6 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 około 120 EUR - 150 EUR.
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 550 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

