zwIEDzaNIE I wyPOczyNEK

włochy południowe

8

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3

28.04 – 06.05
14.07 – 22.07
08.09 – 16.09

1 899
1 899
1 899

CENA oBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (Wc, video, cafe bar, klimatyzacja),
2 noclegi w hotelu **/*** w okolicach rzymu, 4 noclegi w hotelu
*** nad morzem tyrreńskim (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), 6
śniadań wzmocnionych, 6 obiadokolacji (dwudaniowe z deserem),
ubezpieczenie siGnal iduna (kl 10 000 €, nW 7 000 pln, bagaż 800
pln), opiekę licencjonowanego pilota.
CENA NIE oBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów uczestnictwa w całym programie (usług lokalnych
przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów
komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych opłaty za korzystanie z zestawu
słuchawkowego „tour guide”) - ok. 95 € (płatne u pilota), obowiązkowej
składki na tFG – 10 zł/ os., 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.

FloRencjA
RzyM  wATykAn
MonTe cAssino
neApol  wezuwiusz
poMpeje  soRRenTo

sMAki włoskieGo południA
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd z polski zgodnie z rozkładem jazdy. przejazd przez czechy,
austrię.
Dzień 2: przyjazd do Włoch w godzinach porannych. przejazd do stolicy
toskanii – fLOREnCJI, w programie: piazza del duomo i katedra santa
maria del Fiore, baptysterium, piazza della signoria i palazzo Vecchio, Galeria
uffizi, słynny most złotników ponte Vecchio, czas wolny. przejazd do hotelu.
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3: Śniadanie, przejazd do RZYMu. zwiedzanie Wiecznego
miasta - spacer traktem historycznym: colosseum, Fori imperiali, Forum
romanum, kapitol, plac Wenecki, panteon, Fontanna di trevi, schody
hiszpańskie. przejazd metrem do WAtYKAnu - wizyta w stolicy
apostolskiej. nawiedzenie grobu św. jana pawła ii i zwiedzanie bazyliki św.
piotra. przejazd do hotelu. obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4: Śniadanie, wyjazd w kierunku zatoki neapolitańskiej. przejazd
na MOntE CASSInO, wizyta w opactwie benedyktynów – zwiedzanie
klasztoru św. benedykta oraz katedralnych dziedzińców. przejazd na
cmentarz żołnierzy gen. andersa. oddanie czci poległym polakom. przejazd
do nEAPOLu – przejazd główną arterią komunikacyjną miasta, poznanie
jego historii oraz głównych zabytków: Galeria umberta i, palazzo reale,
zamek książąt aragońskich i andegaweńskich, zamek na jajku, dzielnica
santa lucia, port mergellina, promenada caracciolo. sesja zdjęciowa na
półwyspie posillipo – piękna panorama na całą zatokę. przejazd do hotelu.
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5: Śniadanie, przejazd do centrum 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. przejazd pod najsłynniejszy stożek wulkaniczny,
wyjazd autokarem na WEZuWIuSZ - parking górny, następnie
indywidualny spacer do krateru. przejazd do starożytnego miasta
w POMPEJACH – wstęp na teren muzeum archeologicznego – zwiedzanie
ruin z lokalnym przewodnikiem. W trakcie spaceru poznanie historii

i zwyczajów starożytnych pompejańczyków oraz ruin najlepiej zachowanego
rzymskiego miasta. przejazd do hotelu. obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6 - 7: pobyt wczasowo–wypoczynkowy w hotelu ***
w miejscowości nad MORZEM tYRREŃSKIM. Śniadania i obiadokolacje,
opieka rezydenta, możliwość plażowania oraz skorzystania z wycieczek
fakultatywnych, np.: wyspa capri (ok. 69 €), costiera amalfitańska: sorrento,
positano, amalfia (ok. 41 €). podane ceny są orientacyjne, wycieczki
organizowane są przy min. 20 uczestnikach.
Dzień 8: Śniadanie jako ostatnie świadczenie, wykwaterowanie z hotelu.
Wyjazd w drogę powrotną do kraju, przejazd przez terytorium Włoch.
Dzień 9: przejazd przez austrię, czechy; przyjazd do polski w godzinach
południowych zgodnie z rozkładem jazdy.

