Wycieczka objazdowa Włochy
Wenecja, Asyż, Rzym, Watykan, Neapol,
Pompeje, Padwa
31.05 – 08.06.2019

9 dni

31.05 Wyjazd z Polski
Wyjazd ze Stalowej Woli godz.2:00, spotykamy się na parkingu, pakowanie bagaży. Następnie wyruszymy w
drogę w kierunku granicy polsko-czeskiej i dalej przez Austrię w kierunku Włoch. Przyjazd do Lido di Jesolo,
zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
01.06 Wenecja
Śniadanie, następnie przejedziemy do Wenecji. Zwiedzanie rozpoczniemy od przejażdżki
tramwajem wodnym na Plac św. Marka. Nawiedzimy Bazylikę św. Marka,
zobaczymy Dzwonnicę św. Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień,
dzielnicę Rialto ze słynnym mostem Rialto. Spacer wzdłuż kanałów i mostków.
Czas wolny. Po zwiedzaniu udamy się na nocleg do hotelu w Cesenatico.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
02.06 Asyż
Rano po śniadaniu przejedziemy do Asyżu – malowniczego miasta o pięknej, średniowiecznej zabudowie, miasta
św. Franciszka. Krótki spacer – w programie: bazylika św. Franciszka oraz krypta gdzie znajduje się jego grób
oraz bazylika Matki Bożej Anielskiej ze słynną Porcjunkulą – miejscem śmierci świętego. Po zwiedzaniu przejazd
do hotelu do miasta Nettuno położonym nad morzem Tyrreńskim.
Zakwaterowanie w hotelu (4 noclegi), obiadokolacja, nocleg.
03.06 Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Neapolu i Pompei, spotkanie z przewodnikiem
w Neapolu godz. 10, spacer wzdłuż zatoki Neapolitańskiej w tle z Wezuwiuszem,
następnie spacer po centrum miasta, podczas spaceru zobaczą Państwo XVII w Pałac
Królewski, plac Plebiscytu, największy plac w Neapolu i jeden z większych we Włoszech,
kościół św. Franciszka z Paoli wybudowany na wzorze rzymskiego Panteonu ,
Galeria Humberta I - Zamek Nowy - którego konstrukcja powstała juz w XIV w
i nadal cieszy oko turysty , via Toledo i dzielnica Hiszpańska, wiec część tutejszej starówki,
następnie czas wolny na skosztowanie neapolitańskich przysmaków takich jak
pizza Margherita, która stąd właśnie się wywodzi, bądź słodkości i przejazd do
starożytnego miasta Pompeje. Będziemy jechać u stóp Wezuwiusza, który będzie nam towarzyszył podczas
drugiej części dnia. Spacer po ruinach starożytnego miasta ok.2 godziny.
W drodze powrotnej jeśli czas pozwoli odwiedzimy jeszcze Monte Cassino, gdzie św. Benedykt założył swój
ostatni klasztor, napisał regułę i zmarł. Zobaczymy zabudowania klasztorne, bazylikę mieszczącą
grób św. Benedykta i św. Scholastyki oraz znajdujący się nieopodal Cmentarz Żołnierzy Polskich.
Wieczorem wrócimy do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
04.06 DZIEŃ WOLNY, PLAŻOWANIE

05.06 Watykan, Rzym

Po śniadaniu przejedziemy do Watykanu. Nawiedzimy Bazylikę Św. Piotra
wraz z Grobem Świętego Jana Pawła II oraz zobaczymy Bazylikę i Plac św. Piotra.
Po południu spacer po barokowej części Rzymu, zobaczymy: Piazza Navona z Fontanną
Czterech Rzek, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie.
Po zakończonym zwiedzaniu wrócimy do hotelu na obiadokolację i nocleg.

06.06 Rzym
Śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu, po czym wyjedziemy do Rzymu.
Zwiedzanie Wiecznego Miasta zaczniemy od Bazylik św. Pawła za Murami.
Następnie udamy się do Bazyliki św. Jana na Lateranie, po czym spacerem
udamy się pod Coloseum, następnie zwiedzimy Forum Romanum –
centralny punkt starożytnego Rzymu, Kapitol do Placu Weneckiego.
Po spacerze przejdziemy podziwiać panoramę miasta ze wzgórza Awentyn,
dzie znajdują się słynne Ogrody Pomarańczowe.
Czas wolny. Przejazd do hotelu w Chiusi, obiadokolacja, nocleg.
07.06 Padwa, powrót do Polski
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Padwy, gdzie zwiedzimy bazylikę św. Antoniego oraz
zobaczymy uniwersytet Padewski. Obiad, Wyjazd do Polski.
08.06 Przyjazd do Polski w godzinach rannych.

CENA od 1740 PLN + 105 Euro (płatne u pilota w autokarze)

CENA ZAWIERA:
 Przejazd komfortowym autokarem (wyposażonym w: klimatyzację, wc, barek, dvd, rozkładane fotele),
 7 noclegów w hotelach *** (pokoje 2 lub 3 osobowe z łazienkami),
 Wyżywienie 2 razy dziennie ( 7 śniadań, 7 obiadokolacji, 1 obiad w drodze powrotnej ),
 Ubezpieczenie AXA: KL (10 000 eu) i NNW (2000 eu), Bagaż (200 eu),
 Opiekę licencjonowanego przewodnika-pilota,
 Podatek VAT i obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
 Zestaw Tour Guide 40 zł
Cena w Euro zawiera:
 Lokalnych przewodników, bilety komunikacji miejskiej, statek w Wenecji, parkingi, opłaty drogowe
Cena nie zawiera:
 napoi do obiadokolacji;
 dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej – 3 % wartości pielgrzymki płatne tylko w dniu zapisu, od chorób przewlekłych - 35 zł
 dopłaty do pokoju 1-osobowego (na życzenie klienta, po wcześniejszym potwierdzeniu dostępności,
dopłata + 75 EUR)
 opłaty klimatycznej: osoby dorosłe 8 eu, osoby powyżej 65 lat 4,5 eu
 Bilety wstępu: Muzea Watykańskie 21 eu + 1,5 eu/słuchawki, Colosseum 14 eu, Pompeje 15 eu
 TFG 10 zł
Uwaga: organizator nie odpowiada za zamknięte obiekty podczas zwiedzania wynikłe z przyczyn
niezależnych od organizatora.

