4 dni

city break

MEDIOLAN

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

GDN, KRK, KTW, POZ, SXF, WMI

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Mediolanu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Mediolanu – w programie m.in.:
• Gotycka Katedra Narodzin św. Marii – jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych kościołów
świata, w którym Napoleon koronował się na króla
Włoch. Zwiedzanie kościoła zbudowanego z białego
i różowego marmuru oraz wejście na taras widokowy
• Spacer po starym mieście: elegancki budynek teatru La Scala (dla chętnych wizyta w operowym
Muzeum, ok. 9 €), bulwar wiodący do ceglanego
Zamku Sforzów; reprezentacyjny Pasaż Wiktora
Emanuela II – czterokondygnacyjna galeria przykryta szklaną kopułą; spacer po Parku Sempione
• Dzielnica mody z klasycystycznymi pałacami arystokracji, spacer elegancką Via Montenapoleone, przy
której znajdują się ekskluzywne butiki, z których
słynie Mediolan; czas wolny na zakupy
• Brera – dzielnica mediolańskiej bohemy, pełna urokliwych uliczek z niewielkimi sklepikami i kafejkami
• Muzeum Nauki i Technologii Leonarda da Vinci,
w którym prezentowane są osiągnięcia techniczne
oraz kopia najsłynniejszego dzieła Leonarda, Ostatniej Wieczerzy
• Kościół św. Ambrożego – dawny kościół koronacyjny, w którym w Złotym Ołtarzu znajdują się relikwie
patrona miasta

1699 zł

•

Dawna portowa dzielnica Navigli, w której dziś
znaleźć można liczne kafejki i restauracje; dla chętnych rejs po kanale Navigli Grande, którym dawniej
transportowano towary przybywające do Mediolanu (ok. 15 €, w sezonie letnim)
• Wizyta na Cimitero Monumentale, uważanym za najpiękniejszy włoski cmentarz, gdzie znajdują się wspaniałe nagrobki najbogatszych mediolańskich rodzin
• Dla chętnych wizyta na stadionie San Siro, który należy do największych stadionów świata (ok. 18 €)
oraz wyjście na przedstawienie operowe w La Scali
(ceny od ok. 20-300 €, w zależności od wybranego przedstawienia oraz klasy miejsc, osoby chętne
prosimy o wcześniejszy kontakt)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania regionalnych specjałów kulinarnych, np. złocistego risotto a la milanese z szafranem, giczy cielęcej w sosie warzywnym czy słynnych lodów
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Mediolanie to ok. 15-20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego
centrum Mediolanu, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 3 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)

28

KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 80-100 €
Podatek miejski: ok. 4-5 €/os/noc
Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

