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WYCIECZKA DO WŁOCH Z WYPOCZYNKIEM NAD MORZEM ADRIATYCKIM ( 10 DNI )   

TERMIN: 10 – 19.07.2023 

1 DZIEŃ: Zbiórka w nocy z 9.07 na 10.07.2023: Sochaczew  stacja benzynowa przy sklepie Carrefour  

ul. Warszawska 119 godz. 2.30, Łowicz parking przy ul. Starorzecze godz. 3.00, Skierniewice godz. 3.30. 

Przejazd do hotelu we Włoszech, obiadokolacja, nocleg.  

2 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do FLORENCJI - kolebki renesansu, zwiedzanie centrum: Kościół                

Św. Krzyża - miejsce pochówku najznamienitszych Włochów z cenotafem Dantego, grobowcami Michała 

Anioła, Galileusza, Machiavellego, Rossiniego; Piazza Signoria, Katedra Santa Maria del Fiore, którą 

wieńczy słynna kopuła Bruneleschiego, Ponte Vecchio zwany Mostem Złotników. Czas wolny. Przejazd 

do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

3 DZIEŃ:  Śniadanie, przejazd do RZYMU – 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. 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. Wizyta w Bazylice                  

św. Pawła za Murami. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

4 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do WATYKANU – zwiedzanie Bazyliki św. Piotra z grobem św. Jana 

Pawła II.  Spacer przez Rzym Barokowy – 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. 

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. W czasie zwiedzania czas wolny na lody i pizzę. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg.  

5 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd na MONTE CASSINO – zwiedzanie Opactwa Benedyktynów oraz 

wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich. Przejazd do hotelu na wybrzeże Morza Adriatyckiego, 

obiadokolacja, nocleg.  

6 DZIEŃ: Śniadanie, dzień wolny przeznaczony na wypoczynek, plażowanie, kąpiele morskie                      

i słoneczne. Obiadokolacja, nocleg.  



7 DZIEŃ: Śniadanie, dzień wolny przeznaczony na wypoczynek, plażowanie, kąpiele morskie                      

i słoneczne lub dla chętnych wycieczka fakultatywna ( wycieczka odbędzie się przy grupie min 20 osób 

chętnych – koszt wycieczki: 35 euro/os ) na zwiedzanie:  

• MONTE SAN’T ANGELO – zwiedzanie Sanktuarium Świętego Michała Archanioła, które 

znajduje się w grocie skalnej 

• SAN GIOVANNI ROTONDO – zwiedzanie miejsc związanych z Ojcem Pio.  

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

8 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do SAN MARINO – spacer wśród średniowiecznej architektury miasta: 

mury obronne z Bramą św. Franciszka, Twierdza La Rocca o Guaita, Ratusz Palazzo Pubblico, Bazylika 

św. Marina oraz taras widokowy. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  

9 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do WENECJI – zwiedzanie miasta: Bazylika św. Marka wzorowana 

na jednym z kościołów w Konstantynopolu, ozdobiona przepięknymi mozaikami, które stanowią opowieść 

w formie gigantycznej ilustrowanej Biblii. Świątynia jest miejscem pochówku św. Marka, patrona 

Wenecji. Pałac Dożów ( z zew ) zbudowany w stylu weneckiego gotyku, to tutaj od stuleci rozstrzygane 

były losy Najjaśniejszej Republiki Wenecji, tutaj też doża spotykał się ze swoją radą. Most Westchnień, 

który łączy Pałac Dożów z budynkiem nowego więzienia. Plac św. Marka – nazwany przez Napoleona 

najpiękniejszym salonem w Europie, przy którym znajdują się budynki administracji, biblioteka, mennica, 

Dzwonnica, Wieża Zegarowa oraz znane kawiarnie weneckie Caffe Florian i Caffe Quadri. Spacer przez 

serce Wenecji, podczas którego odkryjemy najbardziej fascynujące i bogate w historię zaułki weneckie. 

Zakończenie zwiedzania przy Moście Rialto najstarszym moście na Canale Grande. Czas wolny. 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

10 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd przez Austrię, Czechy. Zakończenie wycieczki w godzinach nocnych. 

CENA:  3.490 zł/os ( cena aktualna przy grupie min 40 uczestników, w przypadku zebrania się mniejszej grupy – 

cena może ulec zmianie  ) 

Cena obejmuje: transport komfortowym autokarem  (wc, klimatyzacja, barek – napoje sprzedawane za 

dodatkową opłatą), 9 noclegów ze śniadaniami i obiadokolacjami  w formie późnego obiadu w hotelach 

*** ( pokoje 2,3 osobowe z łazienkami ), ubezpieczenie w firmie Signal Iduna: KL obejmujące również 

następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych ( do 15.000 EUR ) i NNW ( do 15.000 PLN ),  opiekę 

pilota, składkę do TFG i TFP, podatek vat.                                                                                             

Cena nie obejmuje: cen biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz kosztów ich rezerwacji, systemów 

tour guide, taksy miejscowej, przewodników miejscowych – razem: 100 EUR/os ( płatne u pilota                     

w autokarze ); wynajęcia leżaków i  parasoli na plaży; dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 

z wyjazdu ( 3,67 % lub 5,77 % wartości wyjazdu ), wydatków osobistych, napojów do obiadokolacji                     

z wyjątkiem wody, dopłaty do pokoju jednoosobowego – 680 zł/os.  

Sugerujemy, aby każdy uczestnik wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA 

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

internet.  


