
WŁOCHY – LIGURIA 

02–12.08.2018 
 

GRAZ – WERONA – ANDORA – MONACO Z MONTECARLO – ANTIBES – EZE – 
GENUA – MEDIOLAN – PADWA – BRNO 

 

PROGRAM WYJAZDU 
1 dzień                

Wyjazd z Lublina o godzinie 07:00. Przejazd przez Polskę do Czech. Dojazd do hotelu w okolicy granicy 
czesko-austriackiej. Obiadokolacja, 1 nocleg. 

2 dzień             

Śniadanie. Przejazd przez Austrię. Spacer po Graz – Katedra św. Idziego, renesansowy Landhaus, rynek 
z Ratuszem z XIX w. wzgórze Schlossberg z wieżą zegarową. Dojazd do hotelu we Włoszech w okolicy 
Pordenone. Obiadokolacja, 2 nocleg. 

3 dzień                     

Śniadanie. Przejazd do Werony. Zwiedzanie miasta – Piazza Bra, Ratusz, Arena, Dom Julii ze słynnem 
balkonem, Piazza Delle Erbe z wieżą zegarową Torre dei Lamberti, Piazza dei Singiori z pomnikiem 
Dantego. Dojazd do hotelu Liliana do miejscowości Andora. Zakwaterowanie. Obiadokolacja, 3 nocleg. 

4 dzień                    

Śniadanie. Plażowanie i odpoczynek nad morzem Liguryjskim. Obiadokolacja, 4 nocleg. 

5 dzień                    

Śniadanie. Wycieczka do Francji i Monaco: Antibes – spacer po centrum miasta, wejście do Muzeum 
Picassa; przejazd Promenadą Anglików przez Niceę. Dojazd do Eze. wizyta w muzeum perfum w 
perfumerii Fragonard; przejazd do Monaco – ogrody św. Marcina, Katedra św. Mikołaja, Pałac 
Książęcy, tarasy widokowe z panoramą Monaco. Spacer do Monte Carlo, marina oraz pola startowe 
Grand Prix Monaco Formuły 1. Kasyno Monte Carlo. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, 5 nocleg. 

6 dzień            

Śniadanie. Plażowanie i odpoczynek nad morzem Liguryjskim. Obiadokolacja, 6 nocleg. 

7 dzień            

Śniadanie. Wycieczka do Genui. Zwiedzanie miasta - Piazza De Ferrari z Pałacem Dożów, Katedra San 
Lorenzo, XVII wieczny Dom Kolumba, średniowieczna brama miejska Porta Soprana, Via Garibaldi z 
reprezentacyjnymi pałacami. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, 7 nocleg. 

8 dzień  

Śniadanie. Plażowanie i odpoczynek nad morzem Liguryjskim. Obiadokolacja, 8 nocleg. 

9 dzień            

Śniadanie. Wykwaterowanie. Dojazd i zwiedzanie Mediolanu – Castello Sforzesco, katedra Duomo di 
Milano, Galeria Wiktora Emanuela II, Piazza della Scala z pomnikiem Leonarda da Vinci i Operą La 
Scala. Dojazd do hotelu w okolicy Padwy. Obiadokolacja, 9 nocleg. 

10 dzień           

Śniadanie. Przejazd do Padwy – Bazylika św. Antoniego, spacer po historycznym centrum miasta. 
Przejazd przez Włochy, Austrię. Dojazd do hotelu w Czechach w okolicy granicy czesko-austriackiej. 
Obiadokolacja, 10 nocleg. 

11 dzień       

Śniadanie. Dojazd do Brna, spacer po mieście – Katedra św. Piotra i Pawła, Zelny Trh – stary rynek, 
Stary Ratusz, namesti Svobody – nowy rynek z zegarem astronomicznym. Powrót do Polski. Dojazd 
do Lublina w godzinach wieczornych. 

 

 

 

Cena zawiera: 
• Przejazd autokarem klasy LUX, napoje gorące bez dodatkowych opłat 
• 10 noclegów w hotelach *** w pokojach 2 osobowych, 10 śniadań, 10 obiadokolacji 
• Ubezpieczenie NNW, KL i bagażu 
• Opieka przewodnika/pilota podczas całego wyjazdu 

 
Cena nie zawiera: 
• Kosztów związanych ze zwiedzaniem – opłaty za wjazdy do zwiedzanych miast, bilety wstępu do 

Muzeum Picassa - 25€ 
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego – 130€ 

 

 Cena: 2770 zł 
 



 
 

Dlaczego warto? 

✓ Tylko i wyłącznie dzienne przejazdy, noclegi każdego dnia! 
✓ Masę ciekawych miejsc do zobaczenia, a wśród nich takie hity jak Werona, Monaco, Genua czy Mediolan! 

✓ Sześć noclegów na słonecznym wybrzeżu Morza Liguryjskiego! 
✓ Zróżnicowany program – odpoczynek połączony ze zwiedzaniem! 

✓ Profesjonalna obsługa i wspaniała, przyjazna atmosfera! 
 
 
LIGURIA 
To region w północnej części Włoch, ze stolicą w Genui, położony nad Morzem Liguryjskim. To jeden z najmniejszych włoskich regionów, 
w formie łuku, który rozciąga się pod Piemontem. Na terenie Ligurii spotykają się dwa największe łańcuchy górskie w kraju: Alpy i Apeniny. 
Region często odwiedzany jest przez wielbicieli widoków skał łączących się z morzem. Tutejsze wybrzeże ma dwie różne twarze: tą gdzie 
wysokie góry łączą się bezpośrednio z wodą oraz tą z piękną piaszczystą plażą, wymarzoną dla fanów kąpieli morskich i słonecznych. 

 
 

ANDORA 
Andora usytuowana w części Riwiery Liguryjskiej i Riwiery Kwiatowej. To jedno z najpiękniejszych miasteczek Ligurii, z pięknymi plażami, to 
idealne miejsce dla tego, kto kocha zdrowe i relaksujące wakacje nad morzem z dala od chaosu charakterystycznego dla tak wielu 
miejscowości turystycznych. Plaże są przepiękne i piaszczyste dobrze zaopatrzone a co najważniejsze morze jest czysto krystaliczne. Jest 
tutaj dużo parków rozrywki dla najmłodszych. Wieczorem miasteczko ożywa: kabarety, koncerty, dyskoteki na świeżym powietrzu, to 
wszystko, czego turyści mogą się spodziewać w tym pięknym miejscu. 

 
 

HOTEL LILIANA – www.hotelliliana.it 
Hotel Liliana usytuowany jest około 500 m od piaszczystej plaży. Obiekt oferuje gościom klimatyzowane pokoje, każdy wyposażony w telewizor 
z płaskim ekranem oraz łazienkę z wanną lub prysznicem. Do dyspozycji gości jest taras słoneczny z odkrytym basenem. Śniadania podawane są 
w formie bufetu, a obiadokolacje są serwowane do stolika.  

 

 

 

KONTAKT: 

Tel: +48 535 510 068,    +48 607 400 819 

Email: info@turtur.pl 


