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SZALEŃSTWA MIRABILANDII  
WENECJA-MIRABILANDIA-LORETO-ASYŻ-RZYM (6 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników przed szkołą; wyjazd, przejazd przez Polskę, Czechy i 

Austrię; 

2 dzień 

W godzinach rannych przyjazd do WENECJI; przejazd vaporetto; spacer trasą 

turystyczną, np.: Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Dzwonnica św. Marka, 

Loggetta, Wieża Zegarowa, Prokuratury Stare i Nowe, Skrzydło Napoleona, 

Biblioteka, Ponte Rialto; w godzinach popołudniowych przejazd do hotelu nad 

Adriatykiem (przy dobrej pogodzie możliwość kąpieli w morzu); obiadokolacja i 

nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przyjazd do MIRABILANDII – zabawa do zamknięcia parku: koło diabelskie, kolejka 

Majów - Katun; Niagara i wodny Divertical, kino trójwymiarowe, spływ Dziką Rzeką, szalona kolejka iSpeed, park 

dinozaurów; Wieże; pokazy skoków do wody, Szkoła Policyjna; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

obiadokolacja; 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do LORETO: spacer uliczkami i zwiedzanie Bazyliki Loretańskiej, we wnętrzu 

której znajduje się Domek Św. Rodziny z Nazaretu; polski cmentarz wojskowy na stoku wzgórza z panoramą na 

Adriatyk; przejazd do ASYŻU – miasta Św. Franciszka, spacer uroczymi uliczkami starego miasta: Bazylika Św. 

Klary, Kościół Nowy, Piazza Comune, Ratusz, Bazylika Św. Franciszka; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym w 

okolicach Rzymu; obiadokolacja; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do RZYMU, spacer trasą turystyczną, np: Koloseum, Łuk Konstantyna, Forum 

Romanum (z tarasów widokowych), Kapitol: Pałac Senatorów, Pałac Konserwatorów, Pałac Nowy, Plac Wenecki, Ołtarz 

Ojczyzny, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Panteon, Plac Navona, Most i Zamek św. Anioła, Via Conciliazione; 

WATYKAN, np.: Bazylika św. Piotra („Pieta” Michała Anioła, Ołtarz Papieski, grób Jana Pawła II), Groty 

Watykańskie z relikwiami św. Piotra; w godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną; 

6 dzień 

Przejazd przez Włochy, Austrię, ciepły posiłek w Czechach;  przyjazd do kraju i powrót do szkoły w godzinach 

nocnych; 

 

 

Cena brutto obejmuje:  

 przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja) 

 3 noclegi wg programu 

 7 posiłków wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do 

obiadokolacji. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie 

oprowadza po muzeach. 


