włochy WCZASY
rzym na wyciągnięcie ręKi!

WŁoChY są tak bogate turystycznie, że na pewno nie wystarczy jedna
podróż by je poznać. nie chodzi tylko o zabytki, a tych jest bez liku. chodzi
jeszcze o kuchnię, wino, ludzi, poranną kawę, krajobrazy. fasady katedr
mają nieskazitelne ornamenty, a place, na których stoją mają idealne
proporcje. plastry świeżo krojonego prosciutto mają idealną grubość
(a raczej „cienkość”), a espresso idealną moc. We Włoszech odnajdziesz
tradycję i spokój - na wioskach starsi ludzie przesiadują na placach
i plotkują, jak robili od wieków. z drugiej strony odnajdziesz też ruch
i energię. W miastach młodzież szaleje na skuterach robiąc mnóstwo
hałasu. szykownie ubrani mężczyźni i kobiety rozsiewają czar
i zwracają uwagę każdego w zasięgu wzroku. Bo magnetyzm Włoch
polega na czymś w pierwszej chwili nieuchwytnym, niekonkretnym
ale obezwładniającym i pozwalającym każdemu czuć się wspaniale. to
włoska radość życia – po prostu dolce vita.
LAZIo to region Włoch pomiędzy morzem tyrreńskim a apeninami,
znany jeszcze przed rozkwitem rzymu. oferuje najróżniejsze atrakcje
w kurortach nadmorskich, a jednocześnie ta bogata w zabytki
okolica przypomina najsłynniejsze dzieje Włoch. jest doskonałą bazę
wypadową do pobliskiego rzymu – Wiecznego miasta, na monte
cassino z najstarszym klasztorem benedyktyńskim w europie, do
neapolu i capri oraz okolic tivoli i Viterba z gorącymi źródłami wody
tryskającymi z ziemi.
AnZIo to turystyczna miejscowość nadmorska z licznymi hotelami,
restauracjami i sklepami. Bliskość rzymu sprawia, że jest chętnie
odwiedzana przez Włochów jak również przez cudzoziemców. to
miejscowość, która oprócz leżakowania na plaży oferuje również
atrakcje historyczne. anzio odwiedzali cesarze rzymscy, a bogaci
obywatele budowali tu swe nadmorskie wille. najsłynniejsza była
willa nerona, dziś trudna do zidentyfikowania, choć przypuszcza się,
że znajdowała się w miejscu zwanym arco muto. W antium urodzili się
Kaligula i neron, który osadził tu weteranów i zbudował port, którego
ślady są widoczne do dziś. podobnie widoczne są pozostałości willi
patrycjuszowskich, gdzie w czasach najnowszych znaleziono wiele
cennych dzieł sztuki. miasto leży bardzo blisko nettuno, gdzie znajduje
się port turystyczny i duże centrum jachtingu.
KAMPAnIA to region położony między apeninami, a morzem

tyrreńskim, w południowo-zachodnich Włoszech. W starożytności
znana z żyznych ziem (m.in. uprawa winorośli i sławne wino
falerneńskie), ogrodów i sadów oraz bukolicznego krajobrazu. Będąc
w Kampanii warto odwiedzić przede wszystkim stolicę regionu, neapol,
bo jak głosi włoskie powiedzenie „zobaczyć neapol i umrzeć”, każdy,
choć raz w życiu powinien mieć okazję zobaczyć to piękne miasto.
Kolejny ważny punkt wycieczki to sławne pompeje lub mniej zatłoczone
heraculanum, miasta gdzie świat zatrzymał się w miejscu podczas
wybuchu Wezuwiusza. ciekawe jest też miasto zwane krainą legend
i gajów cytrusowych – sorrento.
BAIA doMIZIA – niewielka miejscowość turystyczna, położona nad
morzem tyrreńskim. idealne miejsce dla osób, które szukają odpoczynku
w spokojnym i pięknym miejscu a równocześnie pragną zwiedzać piękne
południe Włoch. jej atutem są piękne, szerokie, piaszczyste plaże oraz
bliskość dużych miejscowości turystycznych obfitujących również
w atrakcje historyczne takich jak: neapol, caserta, sorrento, pompeje czy
rzym.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE – REGIon LAZIo – hotEL dEI CESARI:
RZYM (WAtYKAn) - audiencja na placu św. piotra (jeżeli papież jest
w rzymie), zwiedzanie placu i bazyliki św. piotra; rzym starożytny
i barokowy. piesze zwiedzanie miasta: forum romanum, forum trajana
- fontanna di trevi, plac hiszpański, plac Wenecki, Kapitol i coloseum.
Cena ok. 39 - 59 €.
RZYM noCĄ. Cena ok. 45 €.
PoMPEJE - nEAPoL: całodniowa wycieczka ze zwiedzaniem pompei,
które 24 sierpnia 79 r. n. e. zostały zniszczone przez wybuch wulkanu.
popiół wulkaniczny, który zasypał pompeje doskonale zakonserwował
i zatrzymał w bezruchu życie całego miasta. neapol: Galeria umberta i,
zamek książąt aragońskich i andegaweńskich. Cena ok. 75 € + bilety
wstępu ok. 18 €.
MontE CASSIno. polski cmentarz Wojenny z grobem W. andersa,
opactwo Benedyktynów. Cena ok. 55 €.
popołudniowa wycieczka do tIVoLI połączona z degustacją serów i win
lokalnych producentów, zwiedzanie ogrodów Villa d’este. Cena ok. 47
€ + bilet wstępu ok. 11 €.

oStIA AntICA - półdniowa wycieczka ze zwiedzaniem najbardziej
znaczących wykopalisk antycznego rzymskiego świata. Cena ok. 40 €
+ bilet wstępu.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE – REGIon KAMPAnIA – hotEL PARK:
RZYM (WAtYKAn) - audiencja na placu św. piotra (jeżeli papież jest
w rzymie), zwiedzanie placu i bazyliki św. piotra; rzym starożytny
i barokowy. piesze zwiedzanie miasta: forum romanum, forum trajana
- fontanna di trevi, plac hiszpański, plac Wenecki, Kapitol i coloseum.
Cena ok. 50 €.
PoMPEJE I WEZuWIuSZ: całodniowa wycieczka ze zwiedzaniem
starożytnego miasta pompei, które 24 sierpnia 79 r. n. e. zostały
zniszczone przez wybuch wulkanu. popiół wulkaniczny, który zasypał
pompeje doskonale zakonserwował i zatrzymał w bezruchu życie
całego miasta. Wstęp na teren muzeum archeologicznego – zwiedzanie
ruin z lokalnym przewodnikiem. przejazd pod najsłynniejszy stożek
wulkaniczny, wyjazd autokarem na Wezuwiusz - parking górny,
następnie indywidualny spacer do krateru. Cena ok. 35 € + bilety
wstępu ok. 23 €.
SoRREnto, które znane jest z gajów cytrynowych i ich przetworów.
Wizyta w fabryce limoncello wraz z degustacją lokalnych produktów
i możliwością ich zakupu. spacer na punkt widokowy. Cena ok. 30 €
CASERtA – położona u podnóża pasma górskiego kampańska
subapennine. siedziba biskupstwa od Xii wieku. W XViii - XiX wieku –
letnia rezydencja królów neapolu. zwiedzanie jednego z największych
i najbardziej wystawnych pałaców w europie, pałacu Królewskiego
caserta, bogatego pałacu Burbonów - królów neapolu. Cena ok. 30 €
+ bilet wstępu i słuchawki 15 €. dla chętnych degustacja mozzarelli
buffalo w cenie ok. 12 €.
CAPRI. przejazd do neapolu. przepłynięcie promem na capri. zwiedzanie
wyspy z przewodnikiem, min.: ogrody augusta, przejazd kolejką,
anacapri. czas wolny. powrót promem do neapolu. Cena ok. 65 €.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi, wycieczki organizowane są przy
min. 15 uczestnikach.
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