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„U STÓP WEZUWIUSZA” 
WIEDEŃ-ORVIETO-RZYM-WATYKAN-MONTE CASSINO–NEAPOL–WEZUWIUSZ-

POMPEJE-WENECJA (8 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników przed szkołą; przejazd przez Polskę i Czechy; przyjazd do WIEDNIA, 

zwiedzanie miasta (pieszo + metro) np.: Pałac i ogrody w Schonbrunn, Ring, Opera 

Wiedeńska, Muzeum Przyrodnicze, pomnik Marii Teresy, Parlament, Ratusz, Uniwersytet, 

Hofburg, Katedra św. Stefana, Zegar Figuralny, Hundertwasserhaus - ciekawa budowla 

architektoniczna, (program dodatkowy – zabawa w parku rozrywki na Praterze); wyjazd do 

Włoch po min. 9-godz. postoju autokaru; 

2 dzień 

Przyjazd do ORVIETO, miasta położonego na wzgórzu, np.: Katedra, Palazzo del Popolo, 

Quartiere Vecchio, Piazza della Repubblica; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; 

obiadokolacja;  

3 dzień 

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

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), podziemia z grobowcami papieży, relikwie św. Piotra; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

obiadokolacja;  

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do WATYKANU: audiencja generalna (przy pobycie Ojca św. w Rzymie) lub zwiedzanie 

Muzeów Watykańskich; nocleg w hotelu turystycznym; wyjazd do MONTE CASSINO, zwiedzanie klasztoru benedyktyńskiego na 

szczycie wzgórza i wizyta na polskim cmentarzu wojskowym; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; obiadokolacja; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd na WEZUWIUSZ, spacer na szczyt wulkanu; przejazd do NEAPOLU, spacer trasą 

turystyczną, np.: Pałac Nowy, Teatr San Carlo, Plac Plebiscytowy, Pałac Królewski, Kościół św. Franciszka z Pauli; powrót na 

nocleg; obiadokolacja; 

6 dzień 

śniadanie kontynentalne; wyjazd do POMPEI: spacer po starożytnym mieście, np.: Forum, Teatr, Amfiteatr, Dom Fauna, Dom 

Meandra, Wielka Palestra; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym w kierunku Wenecji; obiadokolacja; 

7 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przyjazd do WENECJI - przejazd vaporetto; spacer trasą turystyczną, np.: Bazylika św. Marka, Pałac 

Dożów, Dzwonnica św. Marka, Loggetta, Wieża Zegarowa, Prokuratoria: Stara i Nowa, Skrzydło Napoleona, Biblioteka, Ponte 

Rialto; wyjazd w drogę powrotną; 

8 dzień 

Powrót do szkoły w godzinach rannych; 

 

 
Cena brutto obejmuje:  

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

- 5 noclegów wg programu w hotelach klasy turystycznej  

- posiłki wg programu 

- opieka pilota  

- ubezpieczenie KL i NNW 

- 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. 


