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1. Dzień  

Wyjazd z ustalonego miejsca o godz. 13:30 nocny przejazd 

przez Czechy, Austrię do Włoch. 

 

2. Dzień  

W godzinach porannych przyjazd do WENECJI  ok.  godz. 08:00 

– rejs łodzią do centrum ( ok 15 euro ) zwiedzanie m. in: Bazylika 

św. Marka , Pałac Dożów, Kampanila, Most Rialto. Przejazd w 

okolice Rimini. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

3. Dzień   

Śniadanie, przejazd do Asyżu – spacer po zabytkowym mieście. 

Zwiedzanie m in. Bazylika św. Franciszka, kościół św. Klary 

następnie przejazd w okolice Neapolu, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg. 

 

4. Dzień   

Śniadanie, przejazd do SORENTO – wycieczka promem na 

WYSPĘ CAPRI ( ok 35 euro ). Zwiedzanie miasta CAPRI i 

ANCAPRI : spacer do posiadłości pisarza Axela Munthe – villa 

san Michelle ( ok 7 euro ) OGRODY AUGUSTA ( ok 1 euro ). 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

5. Dzień   

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do POMPEI i 

HERCULANUM –zwiedzanie ruin starożytnego miasta 

zniszczonego przez wybuch wulkanu ( ok 11 euro ). Wyjazd na 

WEZUWIUSZ, spacer do krateru ( ok 10 euro ). Przejazd do 

NEAPOLU – zwiedzanie Muzeo Archeologico Nazionale, w 

którym znajdują się najcenniejsze znaleziska z Pompejów i 

herkulanum. Przejazd do Hotelu w okolicy RZYMU, 

zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
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6. Dzień  

Śniadanie zwiedzanie Rzymu m.in.: KOLOSEUM – amfiteatr, w 

którym urządzono igrzyska, walki gladiatorów i dzikich zwierząt, 

KAPITOL – symbol państwa starożytnych Rzymian, zbudowany 

przez Michała Anioła, FORUM ROMANUM – dawny plac 

reprezentacyjny miasta, PLAC WENECKI. Przejście pod barokową 

FONTANNĘ DI TREVI oraz słynne SCHODY HISZPAŃSKIE. Powrót do 

hotelu obiadokolacja nocleg. 

 

7. Dzień 
       Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Następnie zwiedzanie 

WATYKANU m.in.: BAZYLIKA ŚW. PIOTRA oraz zwiedzanie Rzymu. 

W godzinach wieczornych wyjazd w kierunku Polski. Nocny 

przejazd. 

 

8. Dzień   

Przyjazd do miejsca wyjazdu w godzinach popołudniowych. 

 

 

 

Cena obejmuje:   

- przejazd autokarem lux ( klimatyzacja, WC, DVD, barek ), 

- 5 noclegów wg programu, 

- śniadań, 5 obiadokolacji, 

- opiekę wykwalifikowanego pilota, 

- ubezpieczenie KL i NW, 

-  podatek WAT. 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

- biletów wstępów, przejazd komunikacją lokalną, przewodników lokalnych, opłaty za zestaw 

słuchawkowy, na które należy przeznaczyć ok 115  EURO. 

- opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł osoba. 

 


