
 

Wycieczka do Włoch, Księstwo Monaco, Lourdes, Paryż.  

01-12.07.2022 

 
  1 dzień 01.07.2022 (piątek) 

Wyjazd z Golubia Dobrzynia o godzinie 17.00 do Włoch (przejazd przez Polskę 

Niemcy, Austrię) 

 

  2 dzień 02.07.2022 (sobota) 

Przyjazd do Włoch,  okolic  Mediolanu. Zakwaterowanie w hotelu.  Obiadokolacja 

czas wolny, nocleg. 

 

  3 dzień 03.07.2022 (niedziela) 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Spotkanie z przewodnikiem. W Mediolanie 

zobaczymy Katedrę Narodzin św. Marii – gotycką marmurową katedrę, jedną z 

najbardziej znanych budowli we Włoszech i w Europie, Place del Duomo, Bazylika 

Santa Maria delle Grazie w Mediolanie. Autorem projektu kościoła był Guiniforte 

Solari - prace nad budową kościoła rozpoczęto w późnych latach 80. XV wieku. 

Następnie zwiedzimy miasto Genua leżące nad Morzem Liguryjskim. Zobaczymy 

galeon Neptun, katedra San Lorenzo, Pałac Dożów, dom Krzysztofa Kolumba.  

Przejazd do hotelu LA MARINA ***  Obiadokolacja, czas wolny (4 noclegi). 

   4 / 5 dzień 04/5.07.2022 (poniedziałek, wtorek) 

Śniadanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.   

 

   6 dzień  06.07.2022 (środa) 

Śniadanie. Przejazd do Księstwa Monaco położonego nad Morzem Śródziemnym 

(jest to najmniejsze po Watykanie niezależne państwo świata). Zwiedzanie 

Księstwa, plac Książęcy, katedra św. Mikołaja, czas wolny. Następnie Monte Carlo 

place Casino wraz z kasynem. Następnie zwiedzimy miasto położone nad 

Lazurowym Wybrzeżu Nicea. Obiadokolacja nocleg. 

 

    7 dzień 07.07.2022 (czwartek) 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Lourdes zakwaterowanie, obiadokolacja 

czas wolny, modlitwa w sanktuarium, nocleg w hotelu Alba **** (2 noce)  

 

    8 dzień 08.07.2022 (piątek) 

  Śniadanie. Modlitwa sanktuarium w Lourdes w Pirenejach, pobyt w sanktuarium, 

msza św., wieczorna procesja. Obiadokolacja, nocleg.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_Liguryjskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_San_Lorenzo_w_Genui
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_do%C5%BC%C3%B3w_Genui
https://pl.wikipedia.org/wiki/Casa_di_Colombo_(Genua)


 

    9 dzień 09.07.2022 (sobota) 

Śniadanie, wykwaterowanie się. Przejazd do Paryża. Obiadokolacja, nocleg. 

 

  10 dzień 10.07.2022 (niedziela) 

Śniadanie, msza św. Zwiedzanie Paryża z przewodnikiem: bazylika Sacre Coeur 

położona na najwyższym wzgórzu miasta w dzielnicy Montmartre, Luwr – jedno z 

najsłynniejszych muzeów sztuki na świecie. Piramida Luwr, katedra Notre – Dame 

to serce i jeden z symboli Paryża. Kamień węgielny pod budowę katedry położono 

1163r., a prace nad gotyckim budynkiem zakończono dopiero w  połowie XIV w. 

Spacer nad Sekwaną, Łuk Triumfalny, Pola Elizejskie – najbardziej 

reprezentacyjna aleja stolicy Francji. Wieża Eiffla – symbol Paryża jedna z 

najwyższych konstrukcji na świecie wybudowana w 1889 r. Dla chętnych wjazd na 
wieżę Eiffla. 
    

   11 dzień 11.07.2022 (poniedziałek) 

 Śniadanie. Zwiedzanie barokowego Pałacu Ludwika XVI w Wersalu. W 

popołudniowych godzinach wyjazd do Polski. 

   

Planowany powrót do domu w środę 12.07.2022 w godzinach południowych.  

  

 

Uwaga. 

Dopłata do pokoju jednoosobowego 130 EURO 

Program ramowy - kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Każdy uczestnik powinien posiadać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty 

lub paszport) ważny minimum 90 dni od daty powrotu oraz paszpotr COVID lub 

negatywny test antygenowy covid. 
 

 

CENA 3500,00 PLN + 90 EURO  obejmuje: 

• przejazd wygodnym autokarem, opłaty parkingowe i drogowe 

• 9 noclegów w hotelach ***/****  9 śniadań, 9 obiadokolacji  

• lokalnych przewodników  

• ubezpieczenie 

• urządzenia audio Tour Guide  

• bilety wstępu                                                                                                    
 

Organizator: 

Biuro podróży  GREJOL  Grzegorz Stryjak 602 626 217 



 


