
                   

 

 

 

 
 

WYCIECZKA SAMOLOTOWA 

Mediolan i jezioro Como 
29.04-02.05.2023 

 
 

1. DZIEŃ – Przejazd do Berlina na lotnisko i przelot do Mediolanu (lot o 14.20-16.10). 
Transfer z lotniska do hotelu, zakwaterowanie i krótki odpoczynek. Następnie Popołudniowa 
wizyta w centrum miasta - możliwość odwiedzenia dzielnicy Navigli, gdzie znajduje się pięć 
kanałów, wokół których skupia się nocne życie Mediolanu, obiadokolacja i nocleg. 
 

2. DZIEŃ -  Zwiedzanie centrum Mediolanu najbogatszego miasta Włoch: Plac Katedralny, 
przepiękna gotycka katedra Duomo de Milano, Galeria Vitorrio Emanuele, przejście do 
najsłynniejszej opery La Scali, zamek Sforzów - Castello Sforzesco, park Sempione  
z imponującym Łukiem Pokoju, spacer po nowoczesnej części Mediolanu Piazza Gae Autenti: 
architektoniczne dzieła sztuki, futurystyczna fontanna, najwyższy wieżowiec we Włoszech. 
Następnie czas wolny w centrum miasta, zakupy w stolicy włoskiej mody. Dla chętnych 
możliwość obejrzenia „Ostatniej Wieczerzy” Leonarda da Vinci. Wieczorem obiadokolacja  
i nocleg w hotelu w Mediolanie. 
 

3. DZIEŃ - Po śniadaniu możliwość przejazd pociągiem regionalnym lub wynajętym 
autokarem do Como, miejscowości położonej nad słynnym górskim jeziorem o tej samej 
nazwie. Spacer aleją brzegiem jeziora i molo oraz po starówce: plac Piazza Cavour,katedra, 
urokliwe włoskie uliczki. Następnie dla chętnych wjazd kolejką na wzgórze Brunate i przejście 
do punktu widokowego, z którego rozpościera się piękny widok na jezioro i góry. Czas wolny – 
możliwość dłuższego pozostania na szczycie i obejrzenia kościoła oraz stoisk z pamiątkami lub 
zjechania kolejką w dół do Como i spędzenia czasu nad brzegiem jeziora lub w miasteczku. 
Następnie powrót pociągiem regionalnym do Mediolanu na obiadokolację w hotelu. 
 

4. DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd na lotnisko, przelot do Gdańska (lot o 16.55-18.40) i powrót 
autokarem do Słupska 
 

Świadczenia zawarte w cenie:       ok. 1599 zł+ 60 euro 
Ze względu na zmieniające się ceny biletów lotniczych oferta ograniczona czasowo 

 Dojazd na lotnisko do Berlina i powrót 

 Przelot samolotem na trasie Berlin - Mediolan i powrót  
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                                                    Słupsk ul. Mickiewicza 51 tel. 883 678 747 eurorelax@interia.pl 
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 Transfer z lotnisko-hotel-lotnisko  

 Bilety komunikacji miejskiej w Mediolanie 

 3 noclegi, pokoje 2,3 osobowe 

 Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje,  

 Opieka i informacja turystyczna pilota 

 Ubezpieczenie           

Uwaga: Cena nie obejmuje ewentualnej taksy klimatycznej płatnej indywidualnie  
w hotelu, biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji, kolejki na wzgórze Como-Brunate, 
pociągu do Como, oraz obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  
i Pomocowy 20 zł/os. 

Serdecznie zapraszamy 

 

 
  

 

Zgodnie z Ustawą o Usługach turystycznych BPiT Euro-Relax posiada zezwolenie na działalność w zakresie 

organizacji imprez turystycznych - wpis do rejestru nr 024 oraz gwarancję ubezpieczeniową na rzecz klientów 

www.eurorelax.pl      email:eurorelax@interia.pl facebook: Euro-Relax 

 

 

 

 


