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Zamek Neuschwanstein (zamek z bajki  Walta Disneya)  -  Jezioro 
Garda – San Remo – Księstwo Monako – Cannes – Mediolan 

term : 17 – 23.05.2020 
 

17.05.2020 (niedziela) 
Wyjazd Śrem Market Lidl godz. 20.00 

 

18.05.2020 (poniedziałek) 
Przyjazd  do Neuschwanstein ok.godz.10.00 - zwiedzanie  bajkowego Zamku 

Neuschwanstein . Spacer z przewodnikiem po dziedzińcu, przepiękne zamkowe 
wnętrza udekorowane freskami , Sala Śpiewaków, której wystrój opiera się na scenie ze 

“Śpiewaków Norymberskich” Wagnera, apartamenty królewskie,  taras widokowy z 
przepiękną panoramą na jezioro Alpsee. Przejazd przez Przełęcz Brenner – 
malownicza trasa alpejska. Dojazd na nocleg tranzytowy (okolice Werony) . 

Obiadokolacja.  
 

19.05.2020 (wtorek) 
Śniadanie i wyjazd. Przejazd do miejscowości  Sirmione – perełka nad Jeziorem Garda, 

Czas wolny, spacer po dziedzińcach  - Scaliger Castle XIII wiecznego zamku. 
Przejazd na nocleg do hotelu w  San Remo . Obiadokolacja. 

 

20.05.2020 (środa) 
Śniadanie. Plażowanie i odpoczynek na pięknej plaży w San Remo. Obiadokolacja. 

 

21.05.2020 (czwartek)  
Śniadanie. Przejazd do Cannes - najsławniejszego miasta Riwiery Francuskiej, 

promenada La Croisette, słynny Pałac Festiwalowy z czerwonym dywanem  i chodnik 
z odciskami dłoni gwiazd filmowych. Wyjazd do Księstwa Monako, jednego z 
najmniejszych państw w Europie, przejście  pod  Pałac Książęcy wzniesiony na 

szczycie Rocher, spacer po mieście trasą Rajdu Monte Carlo,  Czas wolny na filiżankę 
kawy w Café de Paris, najbardziej znanym miejscu spotkań w Księstwie, w samym 
sercu Monte Carlo, tuż przy najsławniejszej budowli miasta - wspaniałym Grand 
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Casino. Spacer po Ogrodzie Japońskim -  m.in. wodospad spływający ze skał, staw z 
rybami, potok, ogród Zen do medytacji oraz tradycyjny czerwony mostek. Autorem 

projektu ogrodu jest Yasuo Beppu.  
Powrót na miejsce noclegowe San Remo. Obiadokolacja. 

 

22.05.2020 (piątek) 
Śniadanie i wykwaterowanie . Postój  w Mediolanie – spacer z przewodnikiem  

2 godziny). Piazza Duomo ze słynną Katedrą Narodzin św. Marii  - marmurowa 
katedra należąca do największych kościołów na świecie.  Czas wolny na zakupy i  

posiłek.  (chętni na zwiedzanie  Stadionu San Siro w czasie zwiedzania z 
przewodnikiem) (szatnie AC Milan, Inter Mediolan, muzeum , sklep z pamiątkami).  

                                Wyjazd  w drogę powrotną do Śremu godz.17.00 
 

23.05.2020 (sobota) 
Przyjazd do Śremu w godzinach południowych. 

 
 

Koszt: 1.350 zł/os 
 

Cena zawiera : przejazd autokarem (bar, toaleta, dvd, klimatyzacja) , 
4 x nocleg  (pokoje 2,3 os z łazienkami) , 4 x śniadanie , 4 x obiadokolacja, opieka 
pilota, przewodnik w Mediolanie, ubezpieczenie NNW oraz KL. 

 
Cena nie zawiera biletów wstępu:  35 E/os  
Opcjonalnie Stadion San Siro – 18 E/os 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


