VITAE SALUS
Jezioro Garda, Alpy Gardesane, Vipiteno
Termin: 11.09–18.09.2021
Symbol imprezy: KVS 01
Cena: 2 280 PLN
Zaliczka: 650 PLN

Każda podróż do Włoch jest jak cudowny sen, który się urzeczywistnia. W tym programie udajemy się
nad Gardę, aby spojrzeć na jej oblicze i wzmocnić nasze poczucie estetyki. Z perspektywy bardzo
łatwych szlaków spacerowych Ponale oraz Ventar, błękit przestrzeni między lustrem wody a niebem,
wkomponowany jest między ponętne szczyty Prealpów i orzeźwiającą zieleń śródziemnomorską.
Lecz nie tylko…. Przyjemnie będzie umówić się na ryneczku w Arco, spotkać się z przyjaciółmi z wielu
wspólnych podróży i w wieczornym środowisku kameralnych placów, wznieść toast z iskrzącego się w
krysztale – Prosecco. Zachęcamy także do odwiedzin w przeuroczych Malcesine, Sirmione i Limone.
Warte uwagi są okazałe domostwa położone w najbardziej urokliwych, często ustronnych zakątkach.
Ruiny zamków i stare pałace
w dostojnym otoczeniu wiekowej roślinności, okolone perfekcyjnie
utrzymanymi ogrodami, są świadectwem minionego życia. Na deser wizyta w Molveno, osadzie
górskiej otoczonej jasnymi szczytami Dolomitów w podstawie błękitnego jeziora. Zapraszamy w
najpiękniejsze zakątki Prealpów, gdzie nieboskłonie, woda i góry, wzmocnią nasze zdrowie – jak w
zapowiedzi: vitae salus!
PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1.
Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.
Dzień 2.
W godzinach południowych przyjazd do Bolognano di Arco. Piękne miasteczko położone nad rzeką
Sarca i zaledwie 5 kilometrów od Jeziora Garda. Hotel położony jest 1,5 km. od centrum miasta,
z którego w parę minut spacerkiem dochodzi się do uroczej starówki. Zakwaterowanie w hotelu.
Spacer uliczkami starego miasta. Symbolem miasta Arco jest położony na wzgórzu Zamek, a jego
oblicze zostało uwiecznione na sławnej akwareli Albrechta Dürera – „Widok na Arco”, wykonanej w
1495 roku i eksponowanej w Luwrze w Paryżu. Z centrum miasta wznoszącym się w górę szlakiem
wśród gaju oliwnego podejście do zamku. XII wieczny splendor, niegdyś ufortyfikowanego grodu,
otoczonego murami i zwieńczonymi basztami, dzisiaj przedstawia się tylko we fragmentach
pozostałych ruin. Zejście do Arco i powrót do hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 3.

Śniadanie. Przejazd autokarem wschodnim wybrzeżem Gardy do urokliwego miasteczka Sirmione.
Ciekawy półwysep wcinający się dość głęboko, od południa w jezioro. Spacer wąskimi uliczkami
miasteczka z bajkowym XIII wiecznym zamkiem rodziny Scaligerich. Na końcu półwyspu znajdują
Grotte di Catullo, które stanowią kompleks antycznych zabudowań oraz ruin dawnej willi rzymskiej.
Czas wolny. Przejazd autokarem zachodnim wybrzeżem Gardy przez miasteczka: Salò oraz Limone do
hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 4. TREKKING VENTAR (Monte Baldo)
Śniadanie. Przejazd autokarem do miasteczka Malcesine, które jest perłą jeziora Garda. Przejazd
kolejką górską na Monte Baldo (1752 m n.p.m.). Góra Baldo jest niezwykłą siłownią na świeżym
powietrzu, z widokami na Jezioro Garda, Nizinę Padańską oraz Prealpy Weneckie i Lugańskie, gdzie
entuzjaści sportów, od nowicjuszy po najbardziej doświadczonych, mogą praktykować swoje
ulubione zajęcia sportowe. Przejście panoramicznym grzbietem Colma di Malcesine do szlaku Ventar.
Stąd rozciąga się widok na Dolomity Brenta, pierścień szczytów otaczających Jezioro Garda oraz
oblicze mieniącej się wody jeziora. Szlak Ventar uważany jest, za jeden z najpiękniejszych w Europie.
Wiedzie u podnóża strzelistych szczytów wapiennych Punta di Vio, gdzie odcinkami szlak uposażony
jest w metalowe poręczówki. Zejście szlakiem Ventar do hali La Prada na wysokość (ok. 1500 m
n.p.m.). Następnie podejście szlakiem górnej hali, z której rozciąga się widok na południową część
Gardy do Monte Baldo. Zjazd kolejką górską do Malcesine położonego nad wschodnim brzegiem
Jeziora Garda. Spacer wąskimi i opadającymi w stronę jeziora uliczkami starówki. Czas wolny. Powrót
do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 5 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 300 m, zejście 300 m.
Dzień 5.
Śniadanie. Przejazd autokarem do portu w Riva del Garda. Rejs liniowym statkiem do Limone sul
Garda, które zachwyca śródziemnomorską roślinnością na tle skalistych Alp. Miasteczko pełne jest
przepięknych zaułków, portyków, arkad, uroczych okiennic, schodów i ukwieconych balkonów.
Charakterystyczną cechą osady są szklarnie cytrusowe – limonaie, zbudowane z drewna. Poza
cytrusami, Limone słynie z produkcji doskonałej oliwy z oliwek. Czas wolny. Powrót statkiem do Riva
del Garda. Przejazd autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Dzień 6. TREKKING PONALE (Capi)
Śniadanie. Przejazd autokarem do miejscowości Biacesa (420 m n.p.m.) położonej w dolinie Val di
Ledro. Przejście szlakiem „Strada del Ponale” do Riva del Garda. Panoramiczny szlak zwieszony
bezpośrednio nad lustrem błękitnej wody jeziora Garda wiedzie przez serię skalnych sztolni
i
widokowych tarasów. Szlak kończy się w miasteczku Riva del Garda (ok. 70 m n.p.m.) położonym nad
brzegiem jeziora. Czas wolny. Przejazd autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.
Czas przejścia szlaku ok. 3 godzin. Różnica poziomu na szlaku: zejście 350 m.
Dzień 7.
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd autokarem do Vipiteno (950 m n.p.m.), to jedno z
najpiękniejszych miasteczek Południowego Tyrolu, a w jego kościołach przechowywane są cenne
skarby sztuki z epoki gotyku. Symbole miasta jest stojąca w centrum Wieża Dwunastu, licząca 46
metrów wysokości. Położone na południe ok. 15 km od przełączy Brennero Vipiteno jest pierwszym

miastem na terenie Włoch i zarazem najważniejszym w górnej części doliny Valle Isarco. Powrót do
autokaru i wyjazd do kraju. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy.
Dzień 8
Przyjazd do kraju.
Cena zawiera:










5 noclegów w hotelu*** w 2–3-osobowych pokojach z łazienką (suszarka do włosów),
telewizorem i telefonem;
wyżywienie zgodnie z programem – śniadania (bufet) i obiadokolacje (bufet sałatkowy
i deser);
korzystanie z hotelowego basenu odkrytego;
opiekę pilota;

przejazd komfortowym autokarem;
ubezpieczenie MULTITRAVEL;
opłatę pobytową:
opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
podatek VAT.

Cena nie zawiera:





biletów na kolejki górskie niezbędne do realizacji programu – ok. 20 EUR;
rejs statkiem Riva del Garda - Limone – Riva del del Garda – ok. 15 EUR;
ewentualne wstępy do muzeów w Sirmione – ok. 10 EUR;
dopłaty do pokoju 1-osobowego – 550 PLN. Ilość ograniczona.

Uwagi:





Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak.
Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i odporności na kilkugodzinny marsz.
W hotelowym basenie wymagany jest czepek.
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od
Biura program może ulec zmianie.

