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„WŁOCHY PÓŁNOCNE” 
Bergamo – Garda – Sirmione – Lazise – Certosa di Pavia - Mediolan  

 
Dzień 1:  

Gdańsk - Bergamo 
Spotkanie o 10:30 rano na lotnisku, przy meeting point – czarny 
słupek w centralnej części hali odlotów. Wylot z Gdańska do 
Bergamo o godzinie 12:35 przylot o 14:35, zwiedzanie Bergamo, 
Citta Alta czyli jednej z najpiękniejszych średniowiecznych 
starówek Włoch. Zobaczymy Piazza Vecchia, Katedrę, Bazylikę 
Santa Maria Maggiore i punkt widokowy La Rocca. Przejazd na 
nocleg, obiadokolacja i zakwaterowanie.  
   

Dzień 2:  
Garda – Sirmione  
Przejazd nad jezioro Garda do Sirmione. Możliwość rejsu 
motorówkami wokół malowniczo położonego miasteczka, 
następnie spacer i czas wolny. Przejazd do miasteczka Lazise. 
Spacer po urokliwym włoskim miasteczku, z którego podziwiać 
będziemy mogli piękno krajobrazu na jezioro oraz Alpy. 
Obiadokolacja, nocleg. 
 
 Dzień 3:  
Certosa di Pavia – Mediolan 
Śniadanie. Wyjazd w okolice miejscowości Pavia. Zwiedzanie 
zespołu klasztornego Certosa di Pavia, którego początki sięgają 
XIV w. Jest to jeden z najważniejszych zabytków późnogotyckich 
we Włoszech. Klasztor został zbudowany na skraju parku i 
terenów myśliwskich rodziny Viscontich, ówczesnych władców 
Mediolanu, którzy w Pavii mieli swoją rezydencję. Następnie 
przejazd do Mediolanu. Podczas spaceru zobaczymy Plac Duomo, na którym znajduje się piękna i znana z 
licznych wizytówek miasta gotycka katedra, dalej przejdziemy do „Salonu Mediolańczyków” czyli do Galerii 
Wiktora Emanuela i do Placu della Scala gdzie zobaczymy ceglany zamek, zbudowany w połowie XV wieku- 
Castello Sforzesco. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
  

Dzień 4: 
Mediolan-Bergamo - Gdańsk 
Śniadanie, czas wolny, przejazd na lotnisko na 13:00 wylot do Gdańska .Przylot 17:10 przylot  
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Cena + lot od 1000 PLN z bagażem podręcznym 

45 os. 1120 PLN + lot 

40 os. 1390 PLN + lot 

35 os. 1485 PLN + lot 

30 os. 1600 PLN + lot 

25 os. 1750 PLN + lot  

 

Cena zawiera: 

➢ 3 noclegi w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  
➢ Przejazdy autokarem lub busem wg programu 
➢ wyżywienie w postaci 3 śniadań i 3 obiadokolacji  
➢ opiekę polskojęzycznego pilota 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny  

 
Cena nie zawiera: 
 

➢ biletów lotniczych ( kwota uzależniona od daty rezerwacji, bagażu, ilości uczestników w grupie ) 
➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce / wycieczce ( 3 % 

wartości imprezy turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz 
ewentualnego podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ Obligatoryjnego pakietu do realizacji programu  (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi 
przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide i inne) Cena pakietu 
jest ściśle związana z ilością uczestników na wycieczce. Obligatoryjny koszt pakietu jest kalkulowany 
przy grupie 40 osób. Cena pakietu może być podwyższona ze względu na mniejszą ilość osób w 
grupie oraz  podwyżkę cen  i zostanie podana do wiadomości uczestników przed wycieczką. 
Powyższa zmiana nie upoważnia Podróżnego do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. 
Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega rozliczeniu. 

➢ napoi do obiadokolacji 
 
UWAGA:  

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu, oraz ceny mogą ulec zmianie – niezależnie od biura 

• do odbycia pielgrzymki / wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty 
powrotu dowód osobisty lub paszport 

 


