Wyjazd z cyklu ZNAJOMI ZE ZNAJOMYMI
Wycieczka „ Z WIDOKIEM NA SIEDEM JEZIOR”
Trasa wiedzie przez: WŁOCHY Lombardię i Piemont oraz SZWAJCARIĘ POŁUDNIOWĄ.
W programie są dwa słynne jeziora: Maggiore i Orta, rejsy na malownicze wysepki i
przejazd przepiękną trasą kolejką Centovalli. Kosmopolityczny Mediolan to prawdziwa
uczta dla miłośników sztuki oraz osób zainteresowanych najnowszymi trendami mody.

Termin: 10 – 17.06.2023
Cena: 3.995 zł + 215 EUR / 1 os.
Wylot z Gdańska
!!! Możliwość skorzystania z transferu Szczecin - Gdańsk - Szczecin !!!
CENA ZAWIERA:
• 7 noclegów w jednym hotelu*** w okolicy
Jeziora Maggiore/Stresy
• 2-os. pokoje z łazienkami (możliwa 1 dostawka)
• wyżywienie: śniadania i kolacje zgodnie z programem
• przelot na trasie Gdańsk - Mediolan - Gdańsk
• przejazdy autokarem na trasie
• opieka miejscowego pilota
• kierownictwo grupy Lucyna i Ryszard Kotla
• ubezpieczenie KL i NW
• ubezpieczenie ITAKA COMPLEX w czasie trwania
wycieczki
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i
Turystyczny Fundusz Pomocowy
• gwarancję niezmienności ceny i podatek VAT
UWAGI:
•

Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalni przewodnicy, bilety
komunikacji publicznej, rejsy i taksa klimatyczna: ok. 215 EUR/os.

Serdecznie zapraszamy na wspólny urlop!
Lucyna i Ryszard Kotla
Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, pok. 117, 70-026 Szczecin
tel. 608 122 492, e-mail: biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

1.DZIEŃ
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do MEDIOLANU. Transfer do hotelu w okolicy STRESY nad jeziorem Maggiore.
Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2. DZIEŃ. WYSPY BORROMEJSKIE - ISOLA BELLA - ISOLA DEI PESCATORI - ISOLA MADRE
Śniadanie. Rejs na WYSPY BORROMEJSKIE, których nazwa pochodzi od mediolańskiego rodu Boromeuszy, właścicieli wysp
od XIV w. do dzisiaj. Wizyta na ISOLA BELLA, której właściciele zamierzali nadać kształt łodzi, słynnej z pięknego
barokowego pałacu otoczonego wspaniałym ogrodem palmowym i cytrusowym, ozdobionym fontannami i rzeźbami,
między którymi spacerują pawie. Kolejna wyspa to ISOLA DEI PESCATORI, biorąca nazwę od mieszkańców wyspy –
rybaków. Średniowieczne zabudowania z wąskimi uliczkami i jezioro w tle tworzą wyjątkowo malowniczą scenerię i
zachęcają do odpoczynku. Czas wolny. Kontynuacja rejsu na ISOLA MADRE, największą z Wysp Boromejskich, którą zdobią
liczne ogrody w stylu angielskim i ogród botaniczny, gdzie rosną azalie, rododendrony i kamelie, a także najstarszy w
Europie cyprys liczący ponad 200 lat. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
3. DZIEŃ. MEDIOLAN
Śniadanie. Przejazd do MEDIOLANU – kosmopolitycznej stolicy mody. Zwiedzanie: PIAZZA DEL DUOM, miejsce spotkań
mieszkańców miasta i turystów z całego świata. Centralną część placu zajmuje słynna katedra, czyli DUOMO, trzeci co do
wielkości kościół Europy. Zwiedzanie katedry, wjazd windą (lub wejście schodami) na jej dach, skąd roztacza się widok na
miasto i Alpy. Spacer po najstarszym i najbardziej eleganckim centrum handlowym we Włoszech – GALLERIA VITTORIO
EMANUELE ze sklepami znanych włoskich projektantów, restauracjami i kawiarniami. Przejście na PIAZZA DELLA SCALA z
najsłynniejszą operą na świecie – LA SCALA. Wizyta w CASTELLO SFORZESCO, XV-wiecznej twierdzy i rezydencji rodziny
Sforzów, despotycznych władców Mediolanu, obecnie muzeum mieszczącym dzieła sztuki średniowiecznej, renesansowej i
barokowej. Do najcenniejszych eksponatów należy niedokończone dzieło Michała Anioła – Pieta Rondanini.
Czas wolny. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
4. DZIEŃ. DOMODOSSOLA - RE – LOCARNO - STRESA

Śniadanie. Krótki przejazd autokarem do miejscowości DOMODOSSOLA, skąd rozpoczyna się podróż KOLEJKĄ
CENTOVALLI przez malownicze doliny, wzdłuż głębokich przepaści i skalnych uskoków, prowadząca do LOCARNO W
SZWAJCARII. Krótka przerwa w podróży w przygranicznej miejscowości RE i zwiedzanie SANKTUARIUM MADONNA DEL
SANGUE (Matki Bożej Krwi). Czas wolny. Kontynuacja podróży pociągiem do LOCARNO, najniżej położonego miasta
Szwajcarii, znanego z międzynarodowego festiwalu filmowego, organizowanego tu corocznie od 1946 r. Zwiedzanie:
ZAMEK Z XIV W., CHIESA NOVA, PIAZZA GRANDE. Czas wolny. Powrót w OKOLICE STRESY statkiem turystycznym. Powrót
do hotelu, kolacja, nocleg.

5. DZIEŃ. JEZIORO ORTA - ORTA SAN GIULIO - ISOLA DI SAN GIULIO - SACRI MONTE
Śniadanie. Przejazd nad jezioro Orta, do ORTA SAN GIULIO, spacer po urokliwym miasteczku. Rejs statkiem turystycznym
na ISOLA DI SAN GIULIO, oddaloną od brzegu ok. 400 m. Wizyta w bazylice poświęconej dwóm greckim misjonarzom o
imionach Giulio i Giuliano, którzy krzewili wiarę chrześcijańską w regionie. Czas wolny. Zwiedzanie SACRO MONTI, miejsca
poświęconego św. Franciszkowi z Asyżu. Sacri Monte (Święte Góry) powstały w Piemoncie i Lombardii na przełomie XVI i
XVII w. i poświęcone były życiu Jezusa, Matki Bożej i świętym. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
6. DZIEŃ. VAL VERZASCA
Śniadanie. Wycieczka do Val Verzasca W REGIONIE TICINO W SZWAJCARII – doliny, przez którą przepływa rzeka o tej
samej nazwie i wpada do jeziora Maggiore. Na rzece zbudowano zaporę o wysokości 220 m: Dam Varzesca – tworząc w
ten sposób sztuczne jezioro, Lago Di Vogorno. Zaporę rozsławił skok Jamesa Bonda w scenie otwierającej „Golden Eye”.
Od tego czasu organizowane są komercyjne skoki na bungee z zapory. Wejście na zaporę, skąd roztacza się piękny widok, a
następnie spacer doliną zaliczaną do najpiękniejszych w regionie. Kaskady spadającej po skałach wody, kamienne mostki,
malownicze domy, tworzą przepiękną scenerię, a zrobione tutaj fotografie będą wspaniałą pamiątką z podróży. Dla
chętnych czas wolny na kąpiel w rzece, z czego często korzystają w ciepłe dni zatrzymujący się tutaj turyści. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg.
7. DZIEŃ. EREMO DI S. CATERINA - STRESA - GÓRA MOTTARONE – MAGGIORE – ORTA - MERGOZZO – VARESE –
COMABBIO - MONATE - BIANDRONNO
Śniadanie. Rejs do EREMO DI S. CATERINA, spektakularnie „zawieszonego” na klifie na wschodnim brzegu jeziora
Maggiore. KLASZTOR SANTA CATERINA DEL SASSO BALLARO pochodzi z XIII w., został zbudowany przez kupca Alberto
Besozziego jako wotum za cudowne ocalenie, kiedy jego łódź zatonęła na jeziorze. Zwiedzanie klasztoru i kościołów:
SANTA MARIA NOVA i SAN NICOLA. Powrót do miasteczka STRESA, czas wolny. Przejazd kolejką linową na Górę
Mottarone (1491 m n.p.m.) znajdującą się między jeziorami Maggiore i Orta. Miejsce to jest uważane za jeden z
najpiękniejszych punktów widokowych PIEMONTU. W pogodny dzień można ujrzeć szczyty Alp, jak Monte Rosa i
Adamello, i zachwycić się widokiem 7 jezior: Maggiore, Orta, Mergozzo, Varese, Comabbio, Monate i Biandronno.
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
8. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko w Mediolanie. Wylot do kraju.

Szczegóły i zapisy w biurze KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, pok. 117, 70-026 Szczecin
tel. 608 122 492, e-mail: biuro@kotlatravel.pl, www.kotlatravel.pl

