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RAMoWY PRoGRAM IMPREZY:
dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez czechy, nocny
przejazd przez austrię.
dzień 2: przyjazd do Włoch w godzinach rannych. przejazd do PAdWY,
wizyta w bazylice św. antoniego, gdzie znajduje się grobowiec patrona
miasta i jego relikwie, spacer przez Valle dello prato. przejazd do
WERonY, zwiedzanie miasta słynnych kochanków: dziedziniec domu julii
z najsłynniejszym balkonem świata, spacer przez centrum historyczne
Werony: place erbe i signori oraz arena - rzymski amfiteatr. przejazd do
hotelu. obiadokolacja i nocleg.
dzień 3: po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do PIZY,
zwiedzanie placu cudów: Krzywa Wieża, Katedra, Baptysterium, czas
wolny. Wyjazd do SIEnY - legendarnego miasta założonego przez remusa,
była siedziba Biskupów - miasto wpisane w 1993 roku na listę światowego
dziedzictwa kulturalnego unesco, zwiedzanie Katedry sieneńskiej,
Baptysterium, zabytki wokół placu campo. przejazd w okolice rzymu,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
dzień 4: po śniadaniu przejazd do RZYMu, zwiedzanie rzymu
starożytnego: colosseum, łuk Konstantyna, forum romanum, forum
augusta, froum trajana, forum cezara, Kapitol, plac Wenecki, ołtarz
ojczyzny, następnie zwiedzanie rzymskich placów: campo dei fiori oraz
piazza navona ze słynną fontanną czterech rzek. spacer do zamku anioła
a następnie Via della conciliazione do Watykanu. Wizyta w stolicy
apostolskiej. odwiedzenie grobu jana pawła ii i zwiedzanie bazyliki św.
piotra. powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
dzień 5: po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do ASYŻu,
wizyta w bazylice św. franciszka. zwiedzanie kościóła górnego ze słynnymi
freskami Giotta oraz kościoła dolnego wraz z kryptą świętego. spacer
średniowiecznymi uliczkami miasta przez rynek miejski z fontanną
i antyczną świątynią minerwy oraz domem rodzinnym św. franciszka. czas
wolny. przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
dzień 6 - 7: Śniadania i obiadokolacje. czas poświęcony na plażowanie
i wypoczynek w hotelu *** na RIWIERZE AdRIAtYCKIEJ. możliwość
skorzystania z wycieczek fakultatywnych san marino (23 €), rawenna
(28 €), rejs do delfinarium (30 €). podane ceny są orientacyjne, wycieczki

organizowane są przy min. 20 uczestnikach.
dzień 8: po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. przejazd do chioggi – rejs
turystycznym stateczkiem po lagunach WEnECJI. spacer historycznymi
dzielnicami Wenecji – plac św. marka, bazylika św. marka, campanilla, Wieża
zegarowa, pałac dożów, most Westchnień, most rialto. powrót barką na
parking. przejazd przez Włochy, austrię.
dzień 9: przejazd przez czech. przyjazd do polski – Katowic ok. 14.00,
pozostałe miasta wg rozkładu jazdy.

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3

24.06 – 02.07
22.07 – 30.07
09.09 – 17.09

1 899
1 899
1 899

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar, klimatyzacja),
3 noclegi w hotelu **/*** w okolicach Werony i rzymu, 3 noclegi
w hotelu *** na riwierze adriatyckiej (pokoje 2, 3 osobowe
z łazienkami), 6 śniadań wzmocnionych, 6 obiadokolacji (dwudaniowe
z deserem), ubezpieczenie siGnal iduna (Kl 10 000 €, nW 15 000 pln,
bagaż 800 pln), opiekę licencjonowanego pilota.
CENA NIE OBEJMUJE

usług lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych
(orientacyjny koszt uczestnictwa w całym programie ok. 85 €), opłat
za serwis plażowy - leżaki parasole – ok. 8 -12 €/ komplet/ dzień,
wycieczek fakultatywnych podczas wypoczynku w hotelu, napoi do
obiadokolacji, dopłat do połączeń antenowych, dopłaty do pokoju 1 os.
- 490 pln. W hotelach może być pobierana opłata za taksę klimatyczną
ok. 1,00 – 2,50 €/ os./ dzień (płatne na miejscu w hotelu).
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz
dostępności zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po
zwiedzanych obiektach. ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie.
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