
Wiedeń, Wenecja, Werona, Gardaland 

 

TERMINY: dowolne 
 

CENA: 880 PLN +  100 EURO 

 

    
 

1 DZIEŃ: 

Wyjazd z Bielska Białej o godz. 05:00. Przejazd tranzytowy przez Czechy. Postój przeznaczony na posiłek (opłata we własnym zakresie, około 

100 KC). Przyjazd do stolicy Austrią – Wiednia – krótki spacer. W godzinach popołudniowych przyjazd do Lido di Jesolo – okolice Wenecji. 

Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

2 DZIEŃ: 

Śniadanie. Rejs tramwajem wodnym lub stateczkiem do Wenecji – miasta Świtego Marka, zwiedzanie: Plac Św. Marka, Pałac Dożów, 

Campanilla, Bazylika Św. Marka, Most Westchnień, Most Rialto. Spacer po Wenecji. Przepłynięcie na wyspę Burano słynąca z wyrobu koronek 

i hafów, następnie przepłynięcie na wyspę Murano, gdzie wyrabiane jest ozdobne szkło. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 

3 DZIEŃ: 

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd w kierunku Werony – Miasta Romea i Julii. Następnie przyjazd nad Włoskie Jezioro Garda gdzie 

znajduje się Gardaland który jest największym parkiem rozrywki we Włoszech i jednym z największych w Europie. Młodszym i starszym 

gościom oferuje niezliczone atrakcje: rollercoastery, karuzele, zjeżdżalnie, spływy, kina i wiele, wiele innych. Codziennie można tam zobaczyć 

kilkanaście różnych pokazów specjalnych lub odwiedzić kilka restauracji tematycznych. Dla odważnych największą atrakcją będzie mrożąca 

krew w żyłach górska kolejka Blue Tornado. Atrakcją dla dzieci będzie z pewnością wizyta w Królestwie Fantazji czy podziwianie ruin 

antycznej, orientalnej świątyni z pokładu łódki. Gardaland podzielony jest na trzy grupy tematyczne: Fantasy, Adventure, Adrenaline. Tuż przy 

Gardalandzie znajduje się Gardaland SEA LIFE Aquarium. Wyjazd w kierunku Polski.  Nocny przejazd przez Austrię i Czechy (postój na 

posiłek we własnym zakresie, koszt około 100 KC). 

4 DZIEŃ: 

Przyjazd na miejsce wyjazdu w godzinach rannych. Zakończenie wycieczki. 

 
CENA ZAWIERA: 

- Przejazd autokarem klasy lux  

- 2 noclegi + wyżywienie zgodnie z ofertą 

- Ubezpieczenie KL i NNW 

- Opieka pilota / przewodnika 

- Realizacja powyższego programu 

- Podatek VAT oraz KFT 

 CENA NIE ZAWIERA: 

- Opłaty za bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, usługa lokalnego przewodnika (100 Euro / os. – obowiązkowo płatne u pilota) 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  

 kalkulacja przygotowana dla grupy min. 45 osób płatnych 

 program jest ramowy i z przyczyn niezależnych od organizatora może ulec drobnym zmianom. 

 pilot nie jest przewodnikiem i nie oprowadza po muzeach - robi to lokalny przewodnik.  

 

Organizator: 

Biuro Turystyczne „EVI TRANS” Ewa Bąk 

Ul. Piłsudskiego 26/4, 41-902 Bytom 

Tel. 0-881-587-798       E-mail: ewa.bak@op.pl 

mailto:ewa.bak@op.pl

