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RZYMSKIE WAKACJE 
Termin – 1-9.07.2023. 
Cena – 1390 PLN + €250 + €150 
 

BOLONIA – RZYM – MONTE CASSINO  
 TIVOLI – PIZA – WENECJA  

wycieczka objazdowa z wypoczynkiem 

  

1.dzień - wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych według 
rozkładu*, przejazd tranzytowy przez Czechy i Austrię do Włoch. Zakwaterowanie 
w hotelu w okolicach Padwy, obiadokolacja, nocleg  
 
2.dzień – po śniadaniu przejazd do Bolonii, zwiedzanie miasta wież i podcieni z 
przewodnikiem lokalnym – Bazylika św. Petroniusza, Uniwersytet, Fontanna 
Neptuna. Dalszy przejazd do hotelu w Bracciano, obiadokolacja i nocleg 
 
3.dzień – po śniadaniu przejazd do Rzymu i Watykanu, zwiedzanie  z lokalnym 
przewodnikiem – Plac i Bazylika św. Piotra, następnie spacer ulicami i placami 
Rzymu – Piazza Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Piazza di Spagna, Piazza del 
Popolo, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg; 
 
4.dzień – po śniadaniu czas wolny na wypoczynek nad hotelowym basenem i/lub 
Jeziorem Bracciano. Dla chętnych przejazd do Tivoli – jednego z ulubionych miejsc 
letniego wypoczynku rzymskich cesarzy i arystokratów. Zwiedzanie Villi d’Este z 
fantastycznymi ogrodami i ciekawymi założeniami wodnymi. Powrót do hotelu do 
Bracciano, obiadokolacja i nocleg 
 
5.dzień – po śniadaniu przejazd na dalsze zwiedzanie Rzymu – Bazylika św. Pawła 
za Murami, Bazylika św. Jana na Lateranie oraz Schody Święte, Koloseum, fora 
rzymskie, Plac Wenecki, Kapitol, Bazylika Santa Maria in Cosmedin ze słynnymi 
Ustami Prawdy. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 
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6.dzień – po śniadaniu czas wolny na wypoczynek nad hotelowym basenem i/lub 
Jeziorem Bracciano. Dla chętnych przejazd na Monte Cassino, wizyta na Cmentarzu 
Żołnierzy Polskich oraz w Klasztorze Benedyktynów. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg 
 
7.dzień – po śniadaniu przejazd na teren Toskanii do Pizy – zwiedzanie z 
przewodnikiem lokalnym  Campo dei Miracoli czyli Pola Cudów z Katedrą, 
Baptysterium oraz Dzwonnicą czyli słynną Krzywą Wieżą. Czas wolny. Dalszy 
przejazd do hotelu w Montecatini Terme, obiadokolacja i nocleg 
 
8.dzień – po śniadaniu przejazd do Wenecji, rejs statkiem do centrum miasta, 
zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym – Plac i Bazylika św. Marka, Most Rialto, Most 
Westchnień, spacer uliczkami miasta, czas wolny. Około godziny 21.00 wyjazd w 
drogę powrotną do Polski, nocny przejazd przez Austrię i Czechy  
 
9.dzień – powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych, zakończenia wycieczki. 
 
 

CENA 1390 PLN + €250 zawiera: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 7 noclegów w hotelach 3*, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 7 śniadań wzmocnionych, 
 7 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
DODATKOWO PŁATNE €150  zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 

 wjazdy do miast, parkingi,  
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 statek do Wenecji, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie oraz do Watykanu. 

 
DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: 

 wycieczka do Tivoli ze wstępem do Villa d’Este – 30 euro, 
 wycieczka na Monte Cassino – 15 euro. 

 
ZNIŻKI DLA RODZIN: 

 cena dla dziecka poniżej 12 roku życia w pokoju 3-osobowym: 1290 PLN + €230 + €130 
 cena dla dziecka poniżej 12 roku życia w pokoju 4-osobowym (możliwe łóżko 

piętrowe): 1190 PLN + €210 + €110 
 pozostałe zniżki będą wyliczane indywidualnie. 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
 podana cena dotyczy grupy 35-osobowej, przy mniejszej grupie cena może wzrosnąć, 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (7 PLN/dzień) 

ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (5% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €150, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 800 PLN/osobę na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny i może ona ulec zmianie. 

 

 

*WYJAZDY z NASTĘPUJĄCYCH MIEJSC ZBIÓRKI: 
Kraków, Stacja Paliw BP, ul. Mirowska 201 – godzina 3.45 
Katowice, Stacja Paliw BP, 3 Stawy – godzina 4.30 
Mikołów, Stacja Paliw ORLEN, ul. Gliwicka 1 – godzina 4.45 
Pozostałe miejsca i godziny wyjazdu ustalone zostaną kilka dni przed wyjazdem w zależności 
od potrzeb – możliwe inne przystanki przy A4 i A1. 
 
 
 


