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„CINQUE TERRE LAZUROWO III” 
WENECJA-LUKKA_PIZA-CINQUE TERRE-EZE-CANNES-NICEA-MONACO (8 DNI) 

 
1 dzień 

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

2 dzień 

W godzinach rannych przyjazd do WENECJI; przejazd vaporetto; zwiedzanie trasą turystyczną, np.: 

Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Dzwonnica św. Marka, Loggetta, Wieża Zegarowa, Prokuratury Stare 

i Nowe, Skrzydło Napoleona, Biblioteka, Ponte Rialto; przejazd do hotelu; obiadokolacja i nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do regionu TOSKANII do LUKKI – miasta Etrusków i Pucciniego: 

stare mury miejskie, katedra San Martino, plac Napoleona, kościół San Michele in Foro, Piazza 

Anfiteatro; przejazd do PIZY – spacer po Placu Cudów: najsłynniejsza Krzywa Wieża, bazylika 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – arcydzieło sztuki romańskiej, „kopulaste” baptysterium Św. 

Jana; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; obiadokolacja;  

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne;  Wyjazd do CINQUE TERRE – pięciu urokliwych wiosek wpisanych na listę UNESCO, niesamowicie położonych na 

urwistych klifach; dojazd do LA SPEZIA, przejazd pociągiem lub rejs statkiem do wybranych miejscowości i podziwianie oryginalnej 

architektury kilkupiętrowych kamieniczek dawnych portów rybackich na tle gór i morza; wśród nich polecamy  RIOMAGGIORE, gdzie zaczyna się 

jedna z najbardziej znanych, widokowych ścieżek spacerowych „Via del Amore” (Droga Miłości); zobaczymy także MANAROLĘ ze ścieżką nad 

klifem i widokami na kameralny port rybacki, ukryty wśród skalistego wybrzeża z małymi, pełnymi uroku zatoczkami; powrót do La Spezii (Uwaga! 

W przypadku braku dostępności dojazdu pociągiem lub rejsu do Cinque Terre – dzień wypoczynku na plażach na wybrzeżu Morza Tyrreńskiego); 

powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd przez Wybrzeże Liguryjskie z malowniczymi widokami na Włoską Riwierę w kierunku Francji; po południu 

przyjazd do miejscowości EZE - średniowiecznego miasteczka zbudowanego na samym szczycie wzniesienia: Ogród Egzotyczny z cudowną 

panoramą wybrzeża, wąskie i malownicze uliczki z Château de la Chèvre d’Or oraz kościołem Notre Dame de l’Assomption;  (dodatkowo 

zwiedzanie fabryki perfum "Fragonard"); wyjazd; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym;  

6 dzień 

Śniadanie kontynentalne;  przejazd do NICEI i zwiedzanie: Stara Nicea, Zamek, Park Alberta I, Katedra Ste Reparate, spacer słynną 

Promenade des Anglais, Wzgórze Zamkowe, port; przejazd do CANNES, np. Stare Miasto - Le Souquet, Pałac Festiwalowy i Promenada Gwiazd, 

Bulwar la Croisette, hotele: Carlton, Noga i Hilton; przy dobrej pogodzie rejs na Wyspy Leryńskie; wypoczynek nad morzem lub wycieczka do 

uroczej prowansalskiej wioski ST. PAUL DE VENCE, spacer malowniczymi średniowiecznymi uliczkami śladami artystów i malarzy; 

obiadokolacja; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

7 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przyjazd do MONACO, zwiedzanie piesze (min. 9 godzin), np.: Ogród Egzotyczny lub Muzeum Oceanograficzne, 

Katedra św. Mikołaja, Ogród St. Martin, Stare Miasto, Pałac Księcia, port; spacer do MONTE CARLO, np.: Kasyno Garnier, Centrum Kongresowe, 

Cafe de Paris; Ogród Japoński; wieczorem wyjazd drogę powrotną;  

8 dzień 

Przejazd przez Austrię, Czechy; przyjazd do kraju i powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych; 

 

 

Cena brutto obejmuje: 

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

 noclegi wg programu w hotelach turystycznych 

 posiłki 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.  


