
    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 dzień: Wyjazd z miejsca zbiórki o godzinie 18:00. Przejazd przez Czechy i Austrię do 
Włoch.  
2 dzień: rano przyjazd do Wenecji, przepłynięcie statkiem do centrum miasta. Po 
rejsie piesze zwiedzanie. Spacer rozpoczynamy od Placu św. Marka - zdaniem 
Napoleona Bonaparte "najpiękniejszego salonu świata", Bazylika 
świętego Marka. Będziemy również podziwiać Pałac Dożów oraz Most 
Westchnień. Spacer malowniczymi uliczkami do Mostu Rialto, czas wolny, Przejazd do 
hotelu w okolicach Chianciano Terme w Toskanii, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg. 

3 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Rzymu na zwiedzanie z 
przewodnikiem: Plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny, Forum Romanum i 
Koloseum ( z zewnątrz ), czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach Fiuggi, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień: Śniadanie, przejazd do Rzymu , Wzgórze Awentyn z Ogrodami 
Pomarańczowymi i Bazyliką św. Sabiny, Plac del Popolo, wzgórze Pincio, z którego 
ujrzymy przepiękną panoramę Rzymu, Schody Hiszpańskie, Plac Hiszpański i 
najdroższa uliczka Rzymu via Condotti. Spacer zakończymy przy najbardziej znanej 
fontannie – Fontannie di Trevi.  W ciągu dnia planowana jest przerwa na odpoczynek, 
zakupy i posiłek we własnym zakresie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień: Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Watykanu na zwiedzanie z 
przewodnikiem: Plac i Bazylika św. Piotra, chwila zadumy przy grobie Ojca Świętego, 
następnie spacer po Rzymie z przewodnikiem: Zamek św. Anioła, Plac Navona z 
Fontanną Czterech Rzek i Kościołem św. Agnieszki, Plac Campo de’Fiori, przekraczając 
Tybr przejdziemy się po klimatycznej rzymskiej dzielnicy Trastevere, a spacer 
zakończymy przy Panteonie. / W ciągu dnia czas wolny w okolicach Watykanu (przed 
zwiedzaniem) oraz w okolicach Panteonu (po zwiedzaniu)/. Następnie wyjazd w 
stronę Polski / za Rzymem planowany jest krótki postój, aby móc się odświeżyć po 
całym dniu zwiedzania. Ciepły posiłek w drodze powrotnej. 

 6 dzień: przyjazd do Polski w godzinach wieczornych. 

TERMIN:     30.04-05.05.2019         
 CENA po dof. z KZ i ZFŚ SOCJAL.: 600,00 PLN 

CENA OBEJMUJE:  

- transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, barek, DVD)  
- zakwaterowanie (3 noclegi) w hotelach***, pokoje 2,3 os. z  
  łazienkami  
- wyżywienie: 3 śniadania kontynentalne wzmocnione i 3 obiadokolacje , ciepły 
posiłek w drodze powrotnej 
- opieka pilota  
- ubezpieczenie KL 20 000 EUR, NNW 15000 PLN –SIGNAL IDUNA  
- podatek VAT  

 
Cena nie obejmuje: napoi do obiadokolacji,  kosztów związanych z realizacją programu 
opłat wjazdowych tzw check point, bilety wstępu, słuchawki tour guide, przewodników 
po Rzymie, Watykanie, Wenecji,  statku do Wenecji razem około 60 EUR. 
Cena nie obejmuje ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych (możliwość 
wykupienia w biurze) 
UWAGI: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, Pilot nie oprowadza po wnętrzach 
obiektów.  
 


