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Włochy szlakiem wina

Winnice z najdoskonalszym 

winem, zachwycające widoki 

nad Jeziorem Garda, urokliwa 

Werona – czy można marzyć o 

czymś więcej? 

Przed nami kilka dni 

wypełnionych przygodą, 

smakiem wybornych trunków i 

podziwianiem najpiękniejszych 

zakamarków Włoch. Nie 

możemy się doczekać!  



Podróżujemy nie tylko po 

emocje, smak i poznanie, ale 

również wiedzę. 

Jarosław Kuźniar, dziennikarz, 

dyrektor programowy w Onet i 

prezes goforworld.com przekaże 

wiedzę, wskaże kierunki w 

nowoczesnych narzędziach 

marketingowych i pomoże 

wypracować komunikację z 

potencjalnymi odbiorcami. 

Podróż & Szkolenie



Wczesnym rankiem wylatujemy z Warszawy do 

Werony. Gdy dotrzemy do celu, czeka nas 

podróż busem wzdłuż wybrzeża Jeziora Garda. 

To bez wątpienia jeden z najpiękniejszych 

rejonów w całej Italii. 

Zaczniemy od bardzo urokliwej miejscowości 

Borghetto. Na lunch udamy się do 

poprzecinanej pięknymi kanałami Peschiery. 

Spacer w miejscowości Garda, otoczonej z 

jednej strony efektownymi górami, a jeziorem z 

drugiej na pewno wprowadzi nas w odpowiedni 

nastrój. Będziemy mieć trochę czasu na 

zwiedzanie miasteczka i zatrzymanie się na 

słynną włoską kawę i lody. Gdy nasycimy oczy 

pięknym widokiem, ruszymy do Riva del Garda, 

na północnym krańcu jeziora. Wieczorem 

przyjdzie czas na spacer, kolację, a później 

nocleg w hotelu.

Dzień 1



Dzień 2

Po śniadaniu zaczynamy przygodę – najpierw 

ruszymy do Malcesine, gdzie wjedziemy kolejką 

na Monte Baldo, z którego roztacza się 

niesamowity widok na okolicę. 

Następnie popłyniemy w rejs promem do 

miasteczka Limone sul Garda – jednego z 

najbardziej spektakularnych nad jeziorem. 

Zjemy lunch i zaczniemy zwiedzanie. Przed 

nami między innymi La Limonaia Del Castel

(charakterystyczna szklarnia wykonana w XVII 

wieku z kamienia i drewna) czy kościół San 

Rocco. Znajdziemy też chwilę na kieliszek 

dobrego wina z widokiem na okoliczne szczyty. 

Po tak emocjonującym dniu wsiadamy do busa i 

jedziemy do miejscowości Bussolengo. Nocleg 

w hotelu.



Dzień 3

Na to wszyscy czekaliśmy! 

Rankiem pojedziemy do winiarni Masi

Agricola w Lazise. Będziemy poznawać 

tajniki winiarni i pracy przy winorośli, 

rozkoszować się aromatem i smakiem 

trunków, a na koniec czeka nas 

uroczysty lunch, połączony z degustacją. 

Na tym jednak nie poprzestaniemy. 

Udamy się do miasteczka Bardolino, 

gdzie odwiedzimy muzeum oliwy, 

kolejnego podstawowego składnika 

włoskiej kultury kulinarnej. 

Powrót do hotelu w Bussolengo. Nocleg.



Dzień 4

Czas na drugi dzień warsztatów w 

winiarni Masi, tym razem w siedzibie w 

Valpolicella. 

Czekają nas specjalne warsztaty 

kulinarne z lokalnym Szefem Kuchni 

oraz food pairing z winami tej marki. 

Zwiedzimy także winiarnię. Wiedza 

podana w przepyszny sposób – czy 

może być lepiej?! 

Po południu udamy się na pieszą 

wycieczkę do niedalekiego San Giorgio 

Ingannapoltron. To malutka 

miejscowość, której skarbem jest 

romański kościółek pełen ciekawostek

Wieczorem przejedziemy do Werony. 

Nocleg  hotelu.



Dzień 5

Przed nami intensywny dzień. Zaczniemy 

od raftingu po rzece Adige. Po wodnych 

atrakcjach przyjdzie czas na poznanie 

Werony.

Miasto zwiedzimy pieszo, zaczynając od 

głównego placu z Areną. Następnie 

odwiedzimy zamek Castelvecchio, Porta

dei Borsari, plac Erbe, Piazza dei Signori i 

Arche Scaligere. 

Na wzgórzu San Pietro zatrzymamy się na 

lampkę białego wina, by odetchnąć i 

rozkoszować się widokami. 

Obiad zjemy w centrum. Werona by night

na dobre zakończenie wyjazdu, to będzie 

to! Nocleg w hotelu.

Dzień 6

Powrót do Warszawy. 



Cena zawiera:

 bilety lotnicze

 transport na miejscu

 zakwaterowanie w hotelach

 2 wizyty w winiarni Masi 

Agricola: Guided Tour&Tasting 

Lunch oraz Cooking 

Experience&Tour with lunch

 program turystyczny wokół 

jeziora Garda z atrakcjami

 zwiedzanie Werony

 opiekę polskojęzycznego 

Przewodnika

 bilety wstępu

 ubezpieczenie

 szkolenie prowadzone przez 

Jarosława Kuźniara


