


WŁOCHY MOTORYZACYJNIE

Dzień 2

Śniadanie. Przejazd na tor w Modenie (Autodromo di Modena) – możliwość wykupu przejażdżki po torze 

zgodnie z kosztami poniżej. Przejazd w okolice Parmy – zapoznanie się z procesem produkcji parmezanu 

i szynki parmeńskiej oraz degustacja. Kolacja w restauracji w Parmie / Reggio Emilia

Dzień 1

Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Przelot do Bolonii. Transfer z lotniska do hotelu. 

Kolacja w hotelu.



Dzień 3

Śniadanie. Przejazd do Maranello. Zwiedzanie Muzeum Ferrari, ukazującego zarówno najważniejsze 

modele z historii, jak i najnowsze propozycje firmy. Począwszy od modelu 125 - pierwszego samochodu 

zbudowanego przez Ferrari - aż do F50 - drogowego bolidu F1 - możemy zaobserwować jak kształtowało 

się oblicze firmy na przełomie lat. Oprócz samochodów wystawiane są także silniki, aerodynamiczne 

modele, również fragmenty tapicerki. Osobny rozdział stanowi wystawa poświęcona Formule 1, gdzie 

znajdziemy bolidy, które przyczyniły się do największego sukcesu firmy w tym sporcie. Możemy także 

obejrzeć boksy, z których kierownictwo Ferrari wydaje rozkazy swoim kierowcom, a także trofea F1 z 

pięćdziesięciu lat startów. Część podróży po magicznym świecie "czerwonych bolidów" poświęcona jest 

człowiekowi, bez którego nie byłoby dzisiaj tego wszystkiego - Enzo Ferrari. Zobaczyć więc możemy 

kompletnie umeblowane biuro Enza, które znajdowało się na Via Trensta Trieste w Modenie, mnóstwo 

jego zdjęć i osobistych przedmiotów. Wynajem Ferrari (opcjonalnie - dodatkowo płatne) – przejażdżka po 

mieście z instruktorem (Test Drive).  Przejazd do lokalnej winnicy na degustację wina. Kolacja w 

restauracji w Modenie



Dzień 4.

Śniadanie Przejazd do Sant’Agata Bolognese –

zwiedzanie Muzeum Lamborghini. W 2-poziomowym 

budynku, którego ściany wykonano ze szkła kryje się 

wspaniała historia Lamborghini, przedstawiona głównie 

w postaci samochodów. Kilka z nich wykonano 

specjalnie na potrzeby wystawy i raczej nie nadają się 

do jazdy. Na szczęście zdecydowana większość 

eksponatów to samochody, które przyjechały na 

miejsce o własnych siłach. Na parterze zgromadzone 

są modele klasyczne, takie jak 350 GT, 400 GT, Miura, 

Espada, Islero, Jarama. Na górnym poziomie muzeum 

mieszają się nowoczesność, klasyka i sport. Zobaczyć 

tam można Prototypowe Murcielago i Diablo Roadster, 

Diablo VT 6.0 SE, Diablo GTR i GT2 a także wiszące 

na ścianie VT 6.0. Obok stoi pierwszy samochód 

Lamborghini - zielony 350 GTV a także Miura SV. W 

głębi znajdują się bolidy i ich silniki wytwarzane przez 

Lambo. 

Przejazd do Muzeum Ducati w Bolinii. W muzeum 

Ducati możemy zapoznać się z historią marki która 

narodziła się w Bolonii, w 1926r. i po dzień dzisiejszy 

jest dumą włoskiego przemysłu motoryzacyjnego. 

Możemy podziwiać historyczne i legendarne modele 

oraz współczesne ikony motocykli.

Kolacja w hotelu w Bolonii.



Dzień 5.

Śniadanie. Transfer nad Jezioro Garda – rejs panoramiczny na trasie Sirmione

– Garda. Przejazd do Werony – miasta Romeo i Julii – krótki spacer po 

mieście. Przejazd do lokalnej winnicy na degustację. Przejazd od hotelu na 

kolację. 

Dzień 6.

Śniadanie i transfer na lotnisko. Przelot do Polski. Zakończenie świadczeń.



OPCJE DODATKOWE

Test Drive - Ferrari:
6 aut do dyspozycji: F430 Spider, Ferrari California, F458 Italia, F430 Scuderia
Tour 10 minut (9 km) – 80,00 euro od osoby
Tour 15 minut (13 km) – 115,00 euro od osoby
Tour 20 minut (16 km) – 145,00 euro od osoby
Tour 30 minut (32 km) – 210,00 euro od osoby
Tour 60 minut (65 km) – 360,00 euro od osoby
Usługi dodatkowe:
Symulator jazdy F1 (10 min) – 10,00 euro od osoby
Film z Test Drive na DVD – 20,00 euro od osoby
Film z Test Drive na Pendrive – 25,00 euro od osoby

Wynajem auta na torze w Modenie: - szacunkowe koszty – przy 
konkretnej liczbie osób możemy skalkulować bardziej dokładnie

KTM X-BOW – 400,00 euro od osoby za 5 okrążeń
Ferrari F430 Challange – 2 okrążenia – 450,00 euro od osoby

3 okrążenia – 550,00 euro od osoby
4 okrążenia – 640,00 euro od osoby
5 okrążeń – 700.00 euro od osoby

Ferrari F458 Italia Challange – 2 okrążenia – 700,00 euro od osoby
3 okrążenia – 750,00 euro od osoby
4 okrążenia – 880,00 euro od osoby
5 okrążeń – 960.00 euro od osoby

Wideo z przejazdu – 60,00 euro od osoby


