WŁOCHY AUTOKAREM
Wenecja – Rzym z Watykanem
PROGRAM RAMOWY
Dzień 1
Wyjazd z trójmiasta godz. 10:00.
Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch
po drodze planowane krótkie postoje).
Dzień 2
Przyjazd do Wenecji w godzinach porannych,
rejs stateczkiem do centrum Wenecji i
zwiedzanie miasta: spacer wzdłuż nabrzeża i
legendarny Most Westchnień; przepiękny
Pałac Dożów, stanowiący arcydzieło
weneckiego gotyku; Plac i Bazylika św. Marka
– wspaniała świątynia poświęcona patronowi
Wenecji; spacer nad kanałami do Mostu Rialto malowniczo przerzuconego nad Canale
Grande.
Po południu wyjazd z Wenecji i przejazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej.
Zakwaterowanie, kolacja i nocleg.
Dzień 3
Wyjazd do Rzymu w godzinach nocnych .Całodzienne zwiedzanie z przewodnikiem
RZYMU I WATYKANU *. Bogate zbiory
Muzeów Watykańskich, uważane za jedną z
najważniejszych kolekcji świata; unikatowa
Kaplica Sykstyńska ozdobiona wspaniałymi
freskami Michała Anioła; majestatyczny Plac
św. Piotra ze słynną kolumnadą Berniniego;
przepiękna Bazylika św. Piotra - jedna z
najważniejszych świątyń chrześcijaństwa,
zbudowana nad grobem św. Piotra
Apostoła oraz Kaplica św. Sebastiana, w
której został pochowany bł. Jan Paweł II.
Spacer przez Rzym Antyczny: okrągły
Panteon, zwany świątynią wszystkich
bogów; wejście na Kapitol, gdzie znajduje
się słynna Wilczyca Kapitolińska; spacer
wzdłuż Forum Romanum - najważniejszego placu starożytnego miasta, przejście pod
pomnik historii i symbol Rzymu - Koloseum (* Program zwiedzania może ulec zmianie ze
względu na uroczystości religijne)
Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. Kolacja(w zależności od godziny powrotu)

Dzień 4
Śniadanie . Wykwaterowanie. (Dla grupy będzie przygotowany pokój do złożenia bagaży)
Czas na odpoczynek . Plażowanie, zakupy, spacery.
Nasza propozycja dla chętnych do spędzenia przedpołudnia:
• Perełka Adriatyku: Wyjazd z pilotem autobusem miejskim do Rimini miasta
natchnienia wielu filmów Felliniego oraz przepięknej architektury pamiętającej
czasy rzymskie. Przejdziemy starym miastem na sobotni Targ będziemy mogli
zakupić pachnące włoskie zioła, oliwki oraz przeróżne pamiątki. Zobaczymy
również Targ Rybny gdzie na własne oczy zobaczymy świeże owoce morza , ryby
piły i wiele innych dziwnych morskich stworzeń. (koszt biletów ok. 4 euro)
Obiad .Wyjazd w kierunku Polski.
Dzień 5
Przyjazd do trójmiasta w godzinach popołudniowych.
HOTEL :
Proponujemy Państwu zakwaterowanie w hotelach 3* w znanej dzielnicy Rimini. Hotel
położony blisko centrum pełnego urokliwych kawiarenek i pizzerii. W odległości ok. 250
m bezpłatna plaża. Pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami.
Wyżywienie: śniadania kontynentalne wzmocnione oraz obiadokolacje (2 dania +
deser/owoc).

Cena od 1199 zł/os. – cena uzależniona od liczby uczestników, terminu realizacji itp.
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- transport autokarem z Trójmiasta
- 2 noclegi na Riwierze Adriatyckiej
- zakwaterowanie w hotelu 3*
- 2 śniadania kontynentalne wzmocnione + 2 obiadokolacje (2 dania + deser) + dodatkowy
obiad w dniu wyjazdu.
- opieka pilota
- ubezpieczenie KL, NNW i bagażu (kwota gwarancyjna KL do 10.000 €, NNW do 15.000 zł,
bagaż do 1.000 zł) oraz ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych
CENA NIE ZAWIERA:
Na koszty dodatkowe podczas zwiedzania Włoch prosimy przeznaczyć kwotę ok. 90 € kwota ta obejmuje lokalnych przewodników, rejs stateczkiem po Lagunie Weneckiej,
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Muzea Watykańskie), słuchawki podczas
realizacji programu zwiedzania oraz opłaty wjazdowe do miast.
Cena nie zawiera podatku miejskiego w Rimini ok. 6 euro. Cena nie obejmuje napojów do
obiadokolacji.
UWAGI:
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza grupy po wnętrzach muzeów
(zwiedzanie muzeów z przewodnikiem). Propozycja nie stanowi oferty handlowej ze
względu na brak podanego terminu.
Możliwość zorganizowania wycieczki również dla szkół spoza Trójmiasta.

