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„LAZUROWY GARDALAND” 
GARDALAND-MEDIOLAN-GENUA-SAN REMO-MONACO (6 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników przed szkołą; wyjazd, przejazd przez Polskę, Czechy i 

Austrię; 

2 dzień 

W godzinach rannych przyjazd do GARDALANDU – zabawa do zamknięcia 

parku: m. in. Błękitne Tornado, Magiczna Góra, Mamut, Ikar, Kosmiczny 

Zawrót Głowy, Latająca Wyspa; Tunga, Łódź Korsarzy, Top Spin, pokazy i 

wiele innych atrakcji; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; 

obiadokolacja; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do MEDIOLANU: Park Sempione i Łuk Tryumfalny, Zamek Sforzów, 

Pomniki Garibaldiego i Dantego; słynna Opera – Teatro Della Scala, Galeria Wiktora Emmanuela II, Piazza 

Duomo i wspaniała katedra gotycka; przejazd koło stadionu San Siro; przejazd na nocleg w hotelu 

turystycznym; obiadokolacja; 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; wyjazd do GENUI i zwiedzanie, np.: Stary Port z galeonem Neptun;  Aquarium, 

Pałac Książęcy, Katedra San Lorenzo, Porta Soprana i Dom Kolumba, przejazd do SAN REMO – stolicy 

włoskiej piosenki: spacer nadmorską promenadą i Starym Miastem; powrót na nocleg i obiadokolację w 

hotelu turystycznym; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; wykwaterowanie z hotelu i przyjazd rano do MONACO, 9-godzinny pobyt i 

zwiedzanie, np.: Muzeum Oceanograficzne, Katedra św. Mikołaja, Ogród St. Martin, Stare Miasto, Pałac 

Księcia, port; przejście do MONTE CARLO, np.: Kasyno Garnier, Centrum Kongresowe, Cafe de Paris; 

czas na zakupy; wyjazd w godzinach wieczornych w drogę powrotną; 

6 dzień 

Przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy; przyjazd do kraju i powrót na miejsce zbiórki; 
 

 

Cena brutto obejmuje: 

 przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja) 

 3 noclegi wg programu w hotelach turystycznych 

 6 posiłków wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych 

wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony 

na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 

 


