BKW WERONA
„Trubadur” - G. Verdiego, w Arena Di Verona
Termin: 01-06.07.2019

6 dni

PROGRAM WYCIECZKI:
Dzień 1 - Poniedziałek - 01.07.2019
Gdańsk - Bergamo
Zbiórka uczestników o godz. 15:45 na lotnisku w Gdańsku (meetingpoint). Check in, wylot samolotu
linii Wizzair o godz. 17:45 do Bergamo. Przejazd do hotelu w okolicach Bergamo. Zakwaterowanie,
nocleg.
Dzień 2 - Wtorek - 02.07.2019
Bergamo - Garda
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Bergamo. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Przejazd autokarem do Parco Giardino Sigurta. Jest on uważany za jeden z najpiękniejszych
parków krajobrazowych świata. Na 50 hektarach powierzchni podziwiać można ogromne
drzewa i kwitnące krzewy, piękne trawniki, fontanny i oczka wodne z bujną roślinnością, altany,
groty, basen z żółwiami i wiele innych atrakcji. Po zakończeniu zwiedzania przejazd do hotelu
Poiano Resort w miejscowości Garda. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3 - Środa - 03.07.2019 Jezioro Garda - Malcesine - Riva del Garda
Śaniadanie. W dniu dzisiejszym zwiedzimy północny brzeg największego jeziora we Włoszech Jeziora Garda z jego śródziemnomorskim klimatem. Przejazd do miejscowości Malcesine leżącej
u podnóża góry Monte Baldo o wysokości 2000 m. n.p.m. Jest to najwyższe wzniesienie nad
jeziorem Garda. Przejazd kolejką linową na wysokość 1800 m. n.p.m., skąd rozlega się
najpiękniejszy widok na jezioro, góry i okoliczne miejscowości. Po powrocie zwiedzanie
Malcesiny z jej Castello Scaligieri, który znajduje się na krawędzi Starego Miasta. Zobaczymy
Palazzo dei Capitani i barokowy kościół Santo Stefani. Czas wolny na degustację lokalnych
produktów. Po przerwie rejs statkiem do Limone sul Garda. Dawna wioska rybacka – dziś
przepiękna miejscowość turystyczna położona na zachodnim, skalnym wybrzeżu jeziora. Z
Limone sul Garda rejs statkiem do Riva del Garda ostatniego celu dzisiejszego dnia. Zobaczymy
zamek, Palazzo Pretoria i dwa kościoły: Inviolate i Santa Maria Assunta. Oprócz tego spacer
wąskimi uliczkami starego miasta z jego placami i arkadami. Późnym popołudniem powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4 - Czwartek - 04.07.2019
Werona – Opera
Po śniadaniu czas wolny w Garda. Przejazd do Werony - zwiedzanie z przewodnikiem wg
programu, obiad w jednej z restauracji i czas wolny. Ok. godz. 19:30 spotkanie przed operą w
Weronie - wspólne wejście do opery. Zobaczymy operę „ Trubadur" G. Verdiego, a w roli
tytułowej Anna Netrebko. Po spektaklu powrót do hotelu.
Dzień 5 - Piątek - 05.07.2019 Jezioro Garda - Mantova
Po śniadaniu czas wolny. Ok. godz. 11:00 przejazd na południe od Jeziora Garda do miejscowości
Mantova. Stare miasto Mantui i Sabbioneta zostały umieszczone na liście UNESCO ze względu na
swój renesansowy charakter i wysokiej klasy zabytki. Prawie cztery wieki miastem rządził ród
Gonzagów wówczas Mantova stała się jednym z najważniejszych centrów kultury i nauki. W tej
atmosferze rozkwitało miasto, którego zabytki architektoniczne i atrakcje zwiedzamy i
podziwiamy do dzisiaj. Zwiedzanie miasta wg programu z czasem wolnym. Po południu przejazd
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na obiadokolację przygotowaną z regionalnych dań połączoną z degustacją wina. Powrót do
hotelu, nocleg.
Dzień 6 - Sobota - 06.07.2019 Werona - Bergamo - Gdańsk
Śniadanie, wykwaterowanie. O godz. 11:00 transfer na lotnisko w Bergamo. Check in, wylot
samolotu o godz. 15:10 Przylot do Gdańska o godz. 17:15. Zakończenie wycieczki.
UWAGA - BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!
PODCZAS DOKONYWANIA REZERWACJI WYCIECZKI NALEŻY WYBRAĆ MIEJSCA NA SPEKTAKL.
PONIŻEJ PODAJEMY JAKIE ZAREZERWOWALIŚMY SEKTORY I W JAKICH CENACH:
1. TRUBADUR - 04.07.2019
SEKTOR 3 RANG - 70 euro - 15 biletów
SEKTOR 2 RANG - 94 euro - 15 biletów
SEKTOR 1 RANG - 118 euro - 15 biletów
SEKTOR POLTRONE - 135 euro - 3 bilety

Cena: 3990 zł
Cena zawiera:
- przelot samolotem na trasie Gdańsk - Bergamo - Gdańsk
(bagaż podręczny do 10kg, wymiary: 20 cm x 25 cm x 40 cm)
- transport autokarem **** ( odstęp między siedzeniami min. 78 cm.)
- 1 nocleg w okolicach Bergamo
- 4 noclegi w Poiano Resort w miejscowości Garda (pokoje 2 osobowe)
- wyżywienie: 5 śniadań, 2 obiadokolacje w hotelu, 1 obiadokolacja w formie degustacji lokalnych produktów,
1 obiadokolacja w restauracji w Weronie,
- prelekcje Jerzego Snakowskiego
- opiekę pilota - ATS Service
- ubezpieczenie KL (bez chorób przewlekłych), NNW i bagaż
- ubezpieczenie kosztów rezygnacji (powody rezygnacji są ściśle określone przez towarzystwo ubezpieczeniowe)
Cena nie zawiera:
- kosztów realizacji programu (bilety wstępu, usługi lokalnych przewodników, system Tour Guide, parkingi)
- 85 euro - płatne obligatoryjnie na miejscu, nie podlega rozliczeniu
- biletu wstępu na spektakl w Arena Di Verona w dniu 04.07.2019
- napoi do posiłków
Dopłata do pokoju jednoosobowego: 400 zł
Dopłata do bagażu w samolocie:
- ok. 120 zł - "duży" bagaż podręczny do 10 kg (wymiary: 55cm x 40cm x 20cm)
- ok. 270 zł - bagaż rejestrowany do 20 kg (wymiary: 149cm x 119cm x 171cm)
Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń obejmujące choroby przewlekłe:
40 zł - ubezpieczenia Kosztów Leczenia z chorobami przewlekłymi
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z wycieczki obejmujące choroby przewlekłe:
100 zł dla osób w pokoju dwuosobowym
120 zł dla osób w pokoju jednoosobowym
Uwaga: Limit bagażowy w autokarze – bagaż podstawowy 15kg/os. + bagaż podręczny 5kg/os.
Organizator:
ATS Express Sp. J. M. Animucka i spółka
84-230 Rumia, ul. Ślusarska 25-27
e-mail: gdynia@atstravel.pl
tel. 515-394-390; 605-665-838
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