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Dzień 1. 

 O godz. 19:00 wyjazd z Nowego Sącza, przejazd nocny do Słowenii. 

 

Dzień 2. 

 Czas na poranną toaletę oraz śniadanie (we własnym zakresie). Przyjazd do 

Słowenii, ok. godz. 10:00 wejście do Jaskiń Szkocjańskich charakteryzujących się dużą 

wysokością komór oraz bogactwem niezliczonych form krasowych, które wraz z 

podziemnym kanionem (największy w Europie), rwącymi potokami, imponującymi 

stalagmitami tworzą jeden z najwspanialszych zespołów podziemnych grot na świecie. 

Przejazd do miejscowości Predjama, gdzie znajduje się malowniczo położony zamek w 

skale Predjamski Grad (zwiedzanie z zewnątrz), następnie przejazd do Rosolina Mare 

(Włochy), zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3. 

 Śniadanie, przejazd do Wenecji na parking Tronchetto. Rejs na wyspę Murano, 

słynącą z wyrobu szkła. Spacer po centrum, wizyta w warsztacie, gdzie wyrabia się szkło 

artystyczne. Kontynuacja rejsu na wyspę Burano, znaną z kolorowych domów i wyrobu 

koronek. Spacer po wyspie, czas wolny. Rejs do Wenecji. Spacer od Mostu Westchnień, 

obok kampanili - najwyższej budowli w mieście - do placu św. Marka z bazyliką. Czas na 

zakup pamiątek. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg w Rosolina Mare. 

 

Dzień 4. 

 Śniadanie, całodniowy odpoczynek na plaży, powrót do hotelu, obiadokolacja, 

nocleg w Rosolina Mare. 

 

Dzień 5/6.  

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości Sirmione położonej nad 

Jeziorem Garda, spacer malowniczymi uliczkami, następnie przejazd do Werony –  
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miasta Romea i Julii – czas na zakup pamiątek. Przejście do restauracji na obiad. Powrót 

do Polski. Planowany przyjazd do Nowego Sącza ok. godz. 10:00 rano następnego dnia 

 

 

Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób + 3 osoby opieki GRATIS! 

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem, 

- 3 noce + wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacja); 

- opieka pilota/przewodnika; 

- ubezpieczenie NNW, KL;  

- opłaty drogowe, parkingi, wjazdówki do zwiedzanych miast,  

- bilety wstępu do Jaskiń Szkocjańskich, na prom do Wenecji oraz na wyspę 

Murano i Burano, 

- obowiązkowa opłata na TFG – 10zł/os – składka nie jest przychodem biura. 

 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, 

który może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności 

do tych miejsc. 

 

UWAGA: Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja od 4 do 6 miesięcy! 

      Wymagany aktualny dokument: dowód osobisty lub paszport! 

 

 


