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WYCIECZKA DO RZYMU ( 4 DNI )                                                                                                    

TERMIN: 10 – 13.07.2022 

Wszystkie najpiękniejsze miejsca Rzymu i Watykanu podczas 4-dniowej wycieczki. Stolica Włoch i miasto 

papieskie dla aktywnych turystów. Wyjazd w kameralnej grupie do 15 osób !!!  

RZYM – miasto pełne starożytnych zabytków, barokowych fontann i urokliwych zakątków. To wszystko 

sprzyja romantycznym wakacjom we dwoje, rodzinnym wypadom, ale też doskonale sprawdzi się jako miejsce 

wypoczynku dla singli. Słynne zabytki takie jak:  Koloseum, Panteon, Fontanna di Trevi i Campo dei Fiori 

sprawiają, że miasto przez cały rok cieszy się ogromną popularnością. WATYKAN to nie tylko miejsce 

pielgrzymek wiernych z całego świata, ale też unikalne miasto-państwo, będące enklawą na terenie Włoch. 

Stolica Apostolska to miejsce pełne najpiękniejszych zabytków sakralnych świata. Będąc tu, nie można 

zrezygnować z wizyty w Muzeach Watykańskich czy Bazylice św. Piotra. 

1 DZIEŃ: Zbiórka na lotnisku w Modlinie o godz. 7.00. Wylot do Włoch o godz. 9.25. Przylot do Rzymu 

na lotnisko Ciampino o godz. 11.35. Przejazd komunikacją miejską do hotelu, zakwaterowanie. Zwiedzanie 

miasta: Spacer wzdłuż Circus Maximus – miejsca, gdzie odbywały się igrzyska, turnieje, zawody oraz wyścigi 

zaprzęgów. Wzgórze Awentyn skąd roztacza się piękna panorama na Bazylikę św. Piotra, Palatyn i Circus 

Maximus. Kościół św. Sabiny – jeden z najładniejszych antycznych kościołów Rzymu. Plac Kawalerów 

Maltańskich  i słynna dziurka od klucza, przez którą można zobaczyć kopułę Bazyliki  św. Piotra. Zwiedzanie 

Bazyliki św. Pawła za Murami z grobem św. Pawła, z pięknym baldachimem wykonanym przez Arnolfo di 

Cambio  oraz mozaikami w stylu bizantyjskim i medalionami przedstawiającymi papieży. Nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, spacer przez Rzym Antyczny: Łuk Konstantyna – jeden z największych 

zachowanych łuków tryumfalnych, Koloseum z zew; ulica Fori Imperiali wzdłuż której usytuowane są Fora 

Cesarskie czyli dawne centra administracyjne, prawne i handlowe: Forum Romanum, Forum Augusta, Forum 

Cezara. Forum Trajana  z Kolumną Trajana oraz Targowiskiem Trajana czyli dawnymi kramami, gdzie 

handlowano winem, oliwą, rybami. Plac Kapitoliński, z którego rozciąga się widok na miasto. Główną 

ozdobą placu jest posąg konny Marka Aureliusza oraz otaczające plac – pałace i muzea. Plac Wenecki 

ozdobiony pomnikiem Wiktora Emanuela II pierwszego króla Włoch. Kościół Il Gesu – pierwszy kościół 

barokowy w Rzymie, macierzysty kościół zakonu jezuitów. Świątynia stanowi prototyp wielu barokowych 

kościołów jezuickich znajdujących się na terenie całej Europy. Piazza Argentina  z obszarem wykopalisk 

archeologicznych – Area Sacra z pozostałościami po 

czterech świątyniach z okresu Republiki. Spacer 

podczas, którego poznamy barokową scenerię Rzymu 

oraz jego najbardziej malownicze zakątki: W czasie 

zwiedzania czas wolny na pizzę i lody. Fontanna              

z Żółwiami – jedna z najpiękniejszych fontann 

rzymskich. Campo dei Fiori – plac zawdzięczający 

swą nazwę łanom kwiatów, które rosły tu przed 

rozpoczęciem w XV w. prac budowlanych. Dzisiaj 

miejsce ukwieconych łąk zajęły kawiarnie, restauracje 

oraz kolorowy targ odbywający się w godzinach 

rannych. Plac był miejscem, gdzie przeprowadzano 

egzekucje m.in. został tu spalony filozof Giordano 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa


Bruno. Czas wolny na obiad. Piazza Navona – plac przepojony duchem barokowych mistrzów Berniniego i 

Borrominiego. Dawny Stadion Domicjana, dziś otoczony kamienicami oraz dostojnymi budowlami, plac 

odznaczający się szczególnym urokiem. Tutaj zawsze tętniło życie miasta, dzisiaj miejsce spotkań turystów, 

miejsce występów muzyków oraz miejsce prezentacji i sprzedaży dzieł sztuki malarskiej młodych twórców. 

Plac ozdabiają trzy fontanny: Fontanna Czterech Rzek, Fontanna Neptuna i Fontanna Maura oraz kościół 

św. Agnieszki. Piazza della Rotonda ozdobiona fontanną oraz egipskim obeliskiem. Panteon – jedyny 

budynek antycznego Rzymu, który przetrwał do naszych czasów. Jest to miejsce pochówku ostatnich królów 

włoskich oraz Rafaela Santi. Piazza San’t Ignazio – zbudowana jako dekoracja teatralna. Nad placem 

dominuje fasada kościoła San’t Ignazio. Fontanna di Trevi upamiętniona w filmie „La Dolce Vita”, Plac 

Hiszpański z majestatycznymi Schodami Hiszpańskimi oraz fontanną w kształcie łodzi, spacer najelegantszą 

ulicą miasta Via Condoti słynnej ze sklepów „alta moda”, a także kawiarni Caffé Greco, gdzie bywali A. 

Mickiewicz, J. Słowacki, H. Sienkiewicz, Goethe, Stendhal. Powrót do hotelu, nocleg. 

3 DZIEŃ:   Śniadanie, przejazd do WATYKANU: Muzea Watykańskie m.in. Dziedziniec Pini, Dziedziniec 

Belwederski, Grupa Laokona, Apollo Belwederski, Galeria Arrasów, Galeria Map, Sala Sobieskiego, Kaplica 

Sykstyńska pięknie ozdobiona freskami w wykonaniu Michała Anioła. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra oraz 

modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II. Czas wolny. Spacer do Dzielnicy Zatybrze. Trastevere jest bez 

wątpienia jedną z najbardziej charakterystycznych dzielnic całego Rzymu, gdzie wśród wąskich uliczek, 

rzymskich trattorii, pchli targów i sklepów rzemieślniczych wciąż można się zgubić, aby odkryć esencję 

najbardziej autentycznego Rzymu. Spacerując po dzielnicy trzeba też koniecznie odwiedzić prawdziwy klejnot 

Bazylikę Santa Maria in Trastevere ze średniowiecznymi mozaikami i freskami. Forum Boarium                           

z Kościołem Santa Maria in Cosmedin przy którym znajdują się Usta Prawdy oraz Świątynia Portunusa               

i Herkulesa Zwycięscy.  Powrót do hotelu. Nocleg.  

4 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd na lotnisko Ciampino, wylot do Polski o godz. 17.10. Zakończenie wycieczki 

w Modlinie o godz. 19.20. 

KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA ORAZ GODZINY LOTÓW MOGĄ ULEC ZMIANIE !!! 

CENA WYCIECZKI:  1.090 zł/os + koszt biletu lotniczego  

Cena obejmuje:  3 noclegi  w hotelu*** w Rzymie, 3 śniadania włoskie, ubezpieczenie NNW ( do 10.000 PLN )               

i KL  ( do 15.000 Euro ), opiekę pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  i Turystyczny Fundusz 

Pomocowy, podatek Vat.  

Cena nie obejmuje: biletu lotniczego na trasie Modlin – Rzym – Modlin ( cena biletu uzależniona od wielkości 

bagażu), biletów wstępu do Muzeów Watykańskich wraz z kosztami ich rezerwacji, kosztów przewodnika 

miejscowego, biletów komunikacji miejskiej w Rzymie, podatku miejskiego – razem  130 Euro/os ( płatne u 

pilota ),  dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji z wyjazdu, dopłaty do pokoju jednoosobowego – 390 zł, 

wydatków osobistych, wyżywienia nie ujętego w programie wycieczki.  

UWAGA!!! Na dzień przygotowania oferty, przy wjeździe do Włoch należy być zaszczepionym min 14 dni 

przed wyjazdem i posiadać unijny certyfikat COVID potwierdzający szczepienie. Prosimy mieć na 

uwadze, że warunki wjazdowe (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-19) mogą ulegać zmianie. W przypadku 

konieczności wykonania dodatkowych testów – ich koszt i wykonanie leżą po stronie uczestnika. Zmiana 

warunków wjazdowych nie stanowi podstawy do rezygnacji z wyjazdu. 

Sugerujemy, aby każdy uczestnik wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO – EKUZ. Kartę można otrzymać za darmo w oddziałach NFZ. 

https://www.gov.pl/web/portugalia/unijny-certyficat-covid-od-lipca-w-portugalii

