
 

 

 

OD ALP DO ADRIATYKU 
z wypoczynkiem nad morzem 

 

JEZIORO PREDIL – MONTE LUSSARI – UDINE – WENECJA 
GROTTA GIGANTE – CIVIDALE DEL FRIULI – VENZONE – KLAGENFURT 

 

Termin: 28.08-03.09.2021 
 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki około godziny 4.00, przejazd przez Czechy i 
Austrię do Włoch, krótki spacer nad Jeziorem Predil, obiadokolacja i nocleg w 
Tarvisio. 
 

2.dzień – śniadanie, wyjazd kolejką górską na Monte Lussari (na wysokość ok. 
1780 metrów n.p.m.) skąd roztacza się jedna z najpiękniejszych panoram Alp 
Wschodnich, wizyta w Sanktuarium Matki Boskiej Patronki Ludów Europy, czas 
wolny na spacer w okolicach szczytu bądź degustację lokalnej grappy, dalszy 
przejazd do Udine, zwiedzanie miasta: Piazza Della Libertà, Loggia Del Lionello, 
Katedra, Piazza Matteotti, czas wolny, dalszy przejazd nad Morze Adriatyckie do 
Lido di Jesolo, obiadokolacja i nocleg. 
 

3.dzień – śniadanie, dzień wolny na wypoczynek na plaży, obiadokolacja i 
nocleg. 
 

4.dzień – po śniadaniu wycieczka do Wenecji - przejazd do Punta Sabbioni, rejs 
statkiem do centrum Wenecji i zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem: 
Plac i Bazylika św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto, czas wolny, powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

5.dzień – śniadanie, dzień wolny na wypoczynek na plaży, obiadokolacja i 
nocleg. 
 

6.dzień – śniadanie, przejazd w okolice miejscowości Prosecco gdzie znajduje 
się jedna z największych na świecie udostępnionych do zwiedzania jaskiń – Grotta Gigante. 
Zwiedzanie groty. Następnie przejazd do Cividale del Friuli, przepięknego miasteczka położone 
przy granicy ze Słowenią z niesamowitym Diabelskim Mostem nad Rzeką Natisone. Dalszy 
przejazd do Venzone – perły Friuli, najpiękniejszego miasteczka regionu, spacer, czas wolny. 
Przejazd do hotelu do Tarvisio, obiadokolacja i nocleg. 
 

7.dzień – po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Krótki postój w Klagenfurcie, spacer 
po mieście, czas wolny. Przejazd przez Austrię i Czechy. Powrót na miejsce zbiórki w późnych 
godzinach wieczornych. 
 

 CENA:  1700PLN /os.  



 

 

CENA ZAWIERA:  
- przejazd komfortowym autokarem  
- 6 noclegów w hotelach ***, pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, 
- 6 śniadań wzmocnionych, 
- 6 obiadokolacji w hotelach, 
- ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
- Zestaw słuchawkowy tour-guide, 
- Taksy klimatyczne, 
- opiekę pilota na całej trasie. 
 
CENA NIE ZAWERA:  
Dodatkowo płatne około €80 zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 
• wjazdy do miast, parkingi, autostrady, 
• przewodników lokalnych, 
• wstępy do zwiedzanych obiektów,  
• taksy klimatyczne, 
• kolejkę górską na Monte Lussari, 
• wstęp do Groty Gigante 
• zestaw słuchawkowy na całej trasie. 
 
DODATKOWE INFORMACJE: 
- Cena wyjazdu zależy od terminu i ilości osób w grupie – podana cena dotyczy grupy minimum 40-
osobowej, przy mniejszej grupie cena może ulec zmianie, 
- Dopłata do pokoju 1-osobowego €80, 
- Cena nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) oraz ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji (3% ceny imprezy), 
- warunkiem zapisania się na wyjazd jest wpłata zaliczki w wysokości 400 PLN na konto organizatora, 
- Kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny. 
 
 
UWAGI:  
Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 
 


