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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.
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
Dzień 1: Wyjazd z polski wg rozkładu jazdy. przejazd przez czechy,
austrię, nocny przejazd przez Włochy.
Dzień 2: przyjazd do hotelu w godzinach rannych, zakwaterowanie w
pokojach od godz. 14.00. obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3-10: Wypoczynek, plażowanie, możliwość uczestniczenia
w wycieczkach fakultatywnych.
Dzień 11: Śniadanie, wykwaterowanie z pokoi. złożenie bagaży

w wyznaczonym miejscu, czas wolny do wyjazdu. opuszczenie hotelu
w godzinach popołudniowo - wieczornych. Wyjazd w drogę powrotną
do kraju, przejazd przez terytorium Włoch. nocny przejazd przez Włochy,
austrię.
Dzień 12: przejazd przez czechy, przyjazd do polski w godzinach
popołudniowych.
WYCIECZKI fAKuLtAtYWnE – HOtEL DEI CESARI:
RZYM (WAtYKAn) - zwiedzanie placu i bazyliki Św. piotra; rzym
starożytny i barokowy. piesze zwiedzanie miasta – colosseum, Forum
romanum, Forum trajana, kapitol, plac Wenecki, Fontanna di trevi, plac
hiszpański. Cena ok. 39 - 59 €.
RZYM dla zaawansowanych. rzym położony jest na siedmiu
wzgórzach – my podczas naszego spaceru dotrzemy na jedno z nich –
awentyn – skąd roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na rzym
i rzekę tybr. zajrzymy do ogrodu pomarańczy, zerkniemy na ogród
różany, zobaczymy romańską bazylikę św. sabiny. następnie poprzez
circo massimo, usta prawdy dotrzemy do Wyspy tyberyjskiej, by nasz
spacer zakonczyć w najstarszej części rzymu - na zatybrzu z lampką
miejscowego wina. Cena ok. 50 €.
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 €.
tIVOLI + CAStEL GAnDOLfO. Wycieczka do przepięknie położonego
miasteczka tivoli – słynącego z kompleksu pałacowo – ogrodowego
wpisanego na listę unesco. Wizytówką ogrodów są liczne fontanny,
wśród których wyróżnia się fontanna organów dająca kilkuminutowy

koncert. W drodze powrotnej zajrzymy do letniej rezydencji papieży
– castel Gandolfo, malowniczo położonej nad kraterem wygasłego
wulkanu, dziś będącego jeziorem, gdzie swoje letnie wakacje spędzał
nasz papież św. jan paweł ii. Cena ok. 47 € + bilet wstępu ok. 11 €.
OStIA AntICA - półdniowa wycieczka ze zwiedzaniem najbardziej
znaczących wykopalisk antycznego rzymskiego świata. Cena ok. 40 €
+ bilet wstępu.
Podane ceny są cenami orientacyjnymi, wycieczki organizowane są przy
min. 15 uczestnikach.

