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Dzień 1.    

Wyjazd z Nowego Sącza ok. 16.00, przejazd nocny do Włoch.  

 

Dzień 2.   

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

Mediolanu stolicy Lombardii – wizyta w niesamowitej Katedrze wykonanej z różowego 

oraz białego marmuru, która jest symbolem tego miasta. Spacer malowniczymi 

uliczkami. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3.     

 Śnadanie, wykwaterowanie, przejazd do La Salette gdzie znajduje się 

Sanktuarium związane z objawieniamiu Matki Bożej z 1846r., zwiedzanie, Msza Św. + 

czas na indywidualną modlitwę, zakwaterowanie w Sanktuarium, obiadokolacja, nocleg 

w ok. Novara. 

  

Dzień 4.     

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości Stresa – rejs statkiem po 

Wyspach Boromejskich (Isola Bella, Isola Madre i Isola dei Pescatori). Przyjazd do 

Sirmione zwiedzanie miasteczka potocznie zwanego „Perełką nad Jeziorem Garda”, 

m.in.: dziedzińca Zamku Scaliger + wyjście na wieżę, (dla chętnych za dodatkową opłatą 

ok. 6e/os) z której rozciąga się widok na całe wybrzeże. Następnie przejazd do hotelu, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 5.     

 Śniadanie, Przyjazd do Słowenii, wejście do Jaskini Postojnej wydrążonej w 

skałach przez rzekę Pivkę. Zwiedzanie tej najbardziej znanej słoweńskiej jaskini. Wyjazd 

w drogę powrotną – obiad na trasie.  

 

Dzień 6.  

Przyjazd do Nowego Sącza w godzinach rannych. 
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Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób 

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, Klimatyzacja; 

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

- dodatkowy obiad w drodze powrotnej; 

- opieka pilota/przewodnika; 

- ubezpieczenie (NNW i KL); 

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

- wstęp do Katedry w Mediolanie,  

 

Cena nie zawiera: 

-  biletu wstępu na zamek w Sirmione (ok. 6e/os),  

- Rejs po wyspach Boromejskich (15e/os.),  

- Jaskinia Postojna (28e/os.) – dla osób chętnych. 

 

Na choroby przewlekłe należy ubezpieczyć się oddzielnie-dodatkowo. 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, 

który może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności 

do tych miejsc. 

 

 

 

 

 


