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WŁOCHY KLASYCZNE

wycieczka

LP

TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2
3
4

28.04 – 03.05
09.06 – 14.06
11.08 – 16.08
01.09 – 06.09

1 249
1 249
1 249
1 249

CENA OBEJMUJE

przejazd komfortowym autokarem (WC, video, cafe bar,
klimatyzacja), 3 noclegi w hotelu **/*** (1 nocleg w okolicach Rimini
/ Cesenatico / Lido di Jesolo, 2 noclegi w okolicach Rzymu - pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami), 3 śniadania kontynentalne, 3 obiadokolacje,
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10 000 €, NW 7 000 PLN, bagaż 800
PLN), opiekę licencjonowanego pilota.
CENA NIE OBEJMUJE

obowiązkowych kosztów uczestnictwa w całym programie
(usług lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów, biletów komunikacji miejskiej, opłat wjazdowych) - ok.
60 €/ os.; fakultatywnych biletów wstępu do kościołów, Campanile
w Wenecji – ok. 20 €, obowiązkowej składki na TFG – 10 zł/ os.,
napoi do obiadokolacji, dopłat do połączeń antenowych, dopłaty
do pokoju 1 os. - 250 PLN. W hotelach może być pobierana opłata za
taksę klimatyczną ok. 1,00 – 2,50 €/ os./ dzień (płatne na miejscu
w hotelu).
UwAgI

ze względu na duże kolejki do kas przed Muzeami watykańskimi
biuro podroży nie gwarantuje możliwości kupienia biletu w kasie.
istnieje możliwość dokonania rezerwacji i zakupu biletu przy
zakupie wycieczki (os. dorosła – 150 zł, dzieci 6 – 18 lat – 115 zł).
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.

WENECJA • ASYż • RZYM • WATYKAN
wŁocHy to jeden z najważniejszych punktów na kulturowej mapie
Europy. To wyjątkowe miejsce, gdzie historia przypomina o sobie niemal na
każdym kroku. Rzym, Wieczne Miasto - elegancki, wyrafinowany a zarazem
szalony - perfekcyjnie łączy bogatą przeszłość ze współczesną żywiołowością,
pochłaniając turystę bez reszty.
RaMowy pRoGRaM iMpRezy:
dzień 1: Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Czechy,
Austrię.
dzień 2: Przyjazd do Włoch. Przepłynięcie statkiem do wenecJi na plac
św. Marka; zwiedzanie - bazylika św. Marka z szczątkami patrona miasta
św. Marka Ewangelisty, Pałac Dożów (z zewnątrz) gotycka siedziba władców
i rządu Wenecji, Wieża Zegarowa (z zewnątrz), Most Westchnień, spacer
w kierunku Ponte Rialto. Czas wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja,
nocleg.
dzień 3: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do asyŻu.
Zwiedzanie bazyliki Santa Maria degli Angeli z Kaplicą Porcjunkuli. Wizyta
w bazylice św. Franciszka, gdzie nawiedzimy grób świętego. Spacer przez
centrum miasta, kościół św. Klary. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację
i nocleg w okolicy Rzymu.
dzień 4: Śniadanie, przejazd w okolice Rzymu. Zwiedzanie RzyMu:
Koloseum - najsłynniejszy amfiteatr świata, antyczne Forum Romanum,
Capitol - miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe,
polityczne i kulturalne Rzymu; Plac Wenecki przy którym stoi pomnik
przypominający o wielkim dziele zjednoczenia państwa włoskiego w latach
1860-1870 przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora Emanuela II;
Panteon - perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e.,
jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień w całości, Piazza Navona
z fontanną "Czterech Rzek" Berniniego, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami
hiszpańskimi, Fontanna di Trevi. Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
dzień 5: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na zwiedzanie
watykanu. Muzea watykańskie (fakultatywnie) - jeden z największych
zbiorów sztuki na świecie z eksponatami od antyku po wiek dwudziesty oraz
Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła - miejsca wyboru

papieży w trakcie tzw. Konklawe; bazylika św. Piotra - miejsca, w którym od
2 tys. lat spoczywają szczątki pierwszego papieża - św. Piotra. Grób św. Jana
Pawła II, słynna Pieta Michała Anioła - "najpiękniejsza rzeźba przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości". Następnie dalsze zwiedzanie RzyMu: bazylika
św. Pawła za Murami - miejsce pochówku św. Pawła Apostoła, bazylika św.
Jana na Lateranie - dedykowana Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście,
pierwsza spośród czterech bazylik Rzymu. Czas wolny. Wyjazd w kierunku
Polski.
dzień 6: Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.

