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„WŁOSKIE PRZEBOJE” 
WENECJA-PADWA-FLORENCJA-WATYKAN-RZYM-MONTE CASSINO-POMPEJE-CAPRI-ASYŻ (8 DNI) 

 
1 dzień 

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

2 dzień 

W godzinach rannych przyjazd do WENECJI; przejazd vaporetto; zwiedzanie 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 PADWY, i krótki spacer np.: Bazylika św. Justyny, 

Rynek – Prato della Valle, Bazylika św. Antoniego i grób św. Antoniego; przejazd do hotelu 

w okolicach Padwy; obiadokolacja i nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do stolicy Toskanii FLORENCJI: Plac i franciszkański kościół św. Krzyża; Piazza Signoria z 

posągami i Palazzo Vecchio, Galeria Uffizi, bazylika Santa Maria del Fiore, babtysterium z „rajskimi drzwiami”, dzwonnica Giotta 

i dom Dantego; panoram miasta z Placu Michała Anioła z kopią słynnego posągu Dawida; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym 

w okolicach Rzymu; obiadokolacja; 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do RZYMU – zwiedzanie (pieszo + metro): 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; przejście do WATYKANU: zwiedzanie Bazyliki św. Piotra („Pieta” Michała 

Anioła, Ołtarz Papieski), grób Jana Pawła II, Groty Watykańskie z relikwiami św. Piotra; przejazd na nocleg w hotelu 

turystycznym; obiadokolacja; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; wczesny wyjazd do MONTE CASSINO, zwiedzanie klasztoru benedyktyńskiego na szczycie wzgórza i 

wizyta na polskim cmentarzu wojskowym; wyjazd do POMPEI: spacer po starożytnym mieście, np.: Forum, Teatr, Amfiteatr, Dom 

Fauna, Dom Meandra, Wielka Palestra; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; obiadokolacja; 

6 dzień 

Śniadanie kontynentalne; całodzienna wycieczka na CAPRI; przejazd do Sorrento i rejs promem na wyspę;  przejazd do Anacapri: 

zwiedzanie i podziwianie panoramy Zatoki Neapolitańskiej; wypoczynek i ew. kąpiel w morzu; powrót do SORRENTO: krótki 

pobyt w miejscowości i przejazd na nocleg do hotelu i obiadokolację; 

7 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do ASYŻU, spacer po starym mieście: Bazylika św. Franciszka, Rynek – Ratusz, Świątynia 

Minerwy, Bazylika św. Klary; po południu wyjazd w drogę powrotną; przejazd przez Włochy; 

8 dzień 

Przejazd przez Austrię, Czechy; przyjazd do kraju i powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych; 

 

 

Cena brutto obejmuje: 

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

 noclegi wg programu w hotelach turystycznych 

 posiłki 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. 

 


