
 

 

 

 
 
 

 
ASYŻ – GUBBIO – PERUGIA – TODI – CASCIA – ROCCAPORENA   

SPOLETO – GROTY FRASASSI – JEZIORO TRAZYMEŃSKIE  
 

 

1.dzień – wyjazd z miejsca zbiórki ok. godz. 4.30, przejazd przecz Czechy i Austrię do 
Włoch, obiadokolacja i nocleg w okolicach Padwy 

2.dzień – przejazd do Asyżu, zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym – Bazylika 
św. Franciszka, spacer po średniowiecznym centrum miasta do Bazyliki św. 
Klary,  obiadokolacja i nocleg w okolicach Asyżu 

3.dzień – przejazd do stolicy Umbrii – Perugii czyli etruskiej Peruzji, zwiedzanie 
centrum miasta z Katedrą św. Wawrzyńca, Fontanną Maggiore, Piazza IV Novembre, 
Palazzo dei Priori, dalszy przejazd do Todi – miasta na południu Umbrii z pięknie 
zachowaną średniowieczną starówką, powrót na obiadokolację i nocleg do Asyżu 

4.dzień – po śniadaniu przejazd do Gubbio, spacer po średniowiecznym miasteczku 
Umbrii gdzie odbywa się słynna Corsa dei Ceri – Duomo, Palazzo Ducale, Palazzo dei 
Consoli, dalszy przejazd w okolice Gattuccio – zwiedzanie niesamowitych Grot 
Frasassi, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg w okolicach Asyżu 

5.dzień – po śniadaniu przejazd Spoleto, a następnie do Roccaporena i Cascia – 
zwiedzanie miejsc związanych z postacią św. Rity, czas wolny na degustację lokalnych 
produktów, powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg w okolicach Asyżu 

6.dzień – przejazd nad Jezioro Trazymeńskie do Castiglione del Lago, czas wolny na 
spacer po miasteczku i krótki odpoczynek nad jeziorem. Dalszy przejazd do hotelu w 
okolice Padwy, obiadokolacja i nocleg 

UMBRIA  
wycieczka bez nocnych przejazdów 
 
Termin – 12-18.08.2023. /7 dni/ 
Cena – 1190 PLN + €230 + €130 



 

7.dzień - po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski, przejazd przez Austrię i Czechy, 
powrót na miejsce zbiórki w godzinach nocnych 

 

Cena 1190 PLN + 230 euro zawiera: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 6 noclegów w hotelach 3*, pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, 
 6 śniadań wzmocnionych, 
 6 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy, 
 opieka pilota na całej trasie. 

Dodatkowo płatne około €130 (zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu) 
 wjazdy do miast, parkingi, 
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw audio-guide na całej trasie. 

 

Dodatkowe informacje: 
 cena dotyczy grupy min. 35-osobowej, przy mniejszej grupie cena może wzrosnąć, 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €120, 
 cena nie zawiera ubezpieczenia od chorób przewlekłych (7 PLN/dzień) ani 

ubezpieczenia o rezygnacji z wyjazdu (3% wartości imprezy), 
 możliwość zorganizowania kolacji w winnicy z degustacją lokalnych produktów i 

muzyką – dodatkowo płatne ok. €35/os, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów 

oraz wpłata zaliczki 600 PLN, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik lokalny. 

 


