
WŁOCHY	
Zapraszamy na niezapomnianą wycieczkę do „wiecznego miasta”, chwilę zadumy w Asyżu czy 
romantyczny spacer po Wenecji.

7	dni

CENA ZAWIERA

CENAPROGRAM WYCIECZKI

CENA NIE ZAWIERA

1/2 DZIEŃ 
Wyjazd z miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych. 
Przejazd przez terytorium Polski, Niemiec, Austrii i Włoch do 
hotelu w okolicach Rzymu. Obiadokolacja. Nocleg.
 
3 DZIEŃ
Po śniadaniu wyjazd do Rzymu. W programie zwiedzanie: 
Koloseum, Łuk Konstantyna, Forum Romanum (z tarasów 
widokowych), Kapitol, Plac Wenecki, Ołtarz Ojczyzny, Fontanna di 
Trevi, Schody Hiszpańskie, Panteon, Plac Navona, Most i Zamek 
św. Anioła, Via Conciliazione. Czas wolny na zakupy i pamiątki. 
Obiadokolacja i nocleg.

4 DZIEŃ
Po śniadaniu wyjazd do WATYKANU, Bazylika św. Piotra (Pieta 
Michała Anioła, Ołtarz Papieski, podziemia z grobowcami papieży, 
relikwie św. Piotra; czas wolny na odpoczynek, zakupy, pamiątki. 
Powrót na obiadokolację i nocleg w hotelu.
 
5 DZIEŃ
Po wczesnym śniadaniu i wykwaterowaniu wyjazd do Asyżu – miasta 
Św. Franciszka. Zwiedzanie Bazyliki – miejsca będącego kolebką 
zakonu franciszkańskiego a także miejsce śmierci świętego. Wizyta 
w konwencie franciszkańskim, którego częścią jest Bazylika Św. 
Franciszka. Następnie udamy się na spacer przez centrum miasta, 
na koniec którego zwiedzimy Kościół Św. Klary. Przejazd do hotelu 
w okolicach Wenecji na zakwaterowanie, kolację i nocleg.
 
6 DZIEŃ
Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie Wenecji – Plac Św. Marka – 
„najpiękniejszy salon świata”, Bazylikę Św. Marka – sanktuarium 
skrywające relikwie Św. Marka i najcenniejsze dzieło jubilerskie 
zwane Pala d’Oro – Złotym Ołtarzem, Pałac Dożów oraz Most 
Westchnień. Rejs tramwajem wodnym do placu św. Marka. Spacer 
malowniczymi uliczkami do Mostu Rialto, czas wolny. Wieczorem 
wyjazd w drogę powrotną do domu
 
7 DZIEŃ
Przyjazd do miejsca zamieszkania w godzinach popołudniowych.

• przejazd autokarem z WC, DVD oraz klimatyzacją
• 4 noclegi w hotelach 3*** pokoje 2 – 3 osobowe z 

pełnym węzłem sanitarnym
• wyżywienie: 4 śniadania + 4 obiadokolacje
• zwiedzanie wg programu
• opieka pilota
• ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (15 000 euro KL, 

10 000 zł NNW, 1000 zł bagaż)

• kosztów związanych z realizacją programu: biletów 
wstępu do zwiedzanych obiektów, obowiązkowych 
przewodników, słuchawek, ”wjazdówki” do miast, 
opłaty drogowe i parkingowe, komunikacji miejskiej.

• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 2,4 % ceny 
wycieczki. Wykupienie ubezpieczenia możliwe tylko 
w dniu podpisania umowy, nie później niż na 40 dni 
przed wyjazdem.

• Wstępy (razem ok. 75 EUR): Coloseum, Forum 
Romanum (proponujemy oglądać za darmo z 
zewnątrz z Tarasów Widokowych), taxi (tramwaj 
wodny) + Laguna Wenecka, Wenecja bazylika

• słuchawki potrzebne przy realizacji niektórych 
obiektów wewnątrz (np. Bazylika Św. Piotra w 
Watykanie).

HOTEL *** od 1170 PLN
 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

biuro@voyage.pila.pl /btvoyage

/bt_voyage+48 516 146 404

więcej o programie na

WWW.VOYAGE.PILA.PL


