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                                                                                                       Wenecja, San Marino, Asyż, Rzym, Padwa 

wypoczynek na Riwierze Adriatyckiej 
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tel. 12 251 49 41, 509 989 466 

 
 
Dzień 1   czwartek 06.07.2017 
W późnych godzinach popołudniowych wyjazd z Krakowa. Przejazd tranzytowy przez Czechy i Austrię do Włoch.  
   

Dzień 2   piątek 07.07.2017 
W godzinach porannych przyjazd do Wenecji. Rej łodzią turystyczną na Plac św. Marka, spacer po mieście,  w czasie 
którego zobaczymy między innymi: Bazylikę Św. Marka -sanktuarium skrywające relikwie Św. Marka, sprowadzone z 
podbitego w 1204 roku z Konstantynopola, Wieżę Zegarową, Pałac Dożów oraz Most Westchnień. Następnie 
przejazd do hotelu, czas na odpoczynek po podróży. Obiadokolacja i nocleg. 

 
 

Dzień 3   sobota 08.07.2017 
 Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do San Marino najstarszej republiki świata znajdującej się w 
obrębie państwa włoskiego. Spacer po średniowiecznych zaułkach i fortyfikacjach.  Przejazd  do Asyżu - miasta św. 

Franciszka. Asyż nazwany miastem pokoju wznosi się na wzgórzu Subasio do dnia dzisiejszego zachował prawie 
nienaruszony średniowieczny wygląd. Zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka oraz Bazyliki św. Klary, czas wolny na 
zakup pamiątek. Przejazd na obiadokolację i nocleg do hotelu położonego w okolicach Rzymu. 

   
 

Dzień 4   niedziela 09.07.2017 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.  Przejazd do Rzymu. Udział w niedzielnej modlitwie Anioł Pański na Placu 
św. Piotra.  Zwiedzanie Watykanu – Plac św. Piotra, Bazylika Św. Piotra, kaplica z grobem św. Jana Pawła II. Po 
południu zwiedzanie Rzymu antycznego, między innymi Forum Romanum i Colosseum.  Przejazd do hotelu 
położonego w okolicach Rzymu, obiadokolacja i nocleg. 

 
 

Dzień 5   poniedziałek 10.07.2017 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Rzymu, spacer po Rzymie barokowym: Piazza Navona, 
Fontanna di Trevi, Panteon, Schody Hiszpańskie. Czas wolny na zakupy pamiątkowe. Przejazd na obiadokolację i 
nocleg do hotelu na Riwierę Adriatycką. 

 
 
 
 



Dzień 6, 7 i 8   
Po śniadaniu wypoczynek nad morzem na Riwierze Adriatyckiej. Obiadokolacja i nocleg. 

 
 

Dzień 9   piątek 14.07.2017 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu przejazd do Padwy, siedziby jednego z najstarszych uniwersytetów, na którym 
studiowali między innymi Jan Kochanowski i Mikołaj Kopernik. Spacer po zabytkowym centrum oraz po placu Prato 
della Valle, który jest otoczony kanałem, przy którym stoi 78 posągów. Wizyta w bazylice św. Antoniego.   
W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd tranzytowy przez Austrię i Czechy do 
Polski. 

 
Dzień 10   sobota 15.07.2017 
Powrót do Krakowa w godzinach porannych. 

 

CENA   1750 zł 
TERMIN  06.07 – 15.07.2017 
 

Cena obejmuje: 
Przejazd autokarem klasy LUX  z klimatyzacją, barkiem, WC i DVD, opiekę polskojęzycznego pilota, 7 noclegów w 
hotelach***, 7 śniadań, 7 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW, program zwiedzania jw. 
 

 Cena nie obejmuje: 
 Obowiązkowo płatne koszty uczestnictwa w całym programie 110 euro (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, 
przewodnicy lokalni, taksa klimatyczna, wjazdy do miast, rejs statkiem w Wenecji, przejazdy metrem w Rzymie, tour 
guide system)  
 

* W nadmorskich miejscowościach wypoczynkowych we Włoszech korzystanie z serwisu plażowego   jest płatne 
– około 7 euro za 1 osobę za 1 dzień (jest to cena serwisu plażowego, w ramach którego korzysta się z parasola 
plażowego i leżaka) W miejscowościach turystycznych, mało jest plaż publicznych,  z których korzysta się 
bezpłatnie. 
 

*W holach we Włoszech bardzo często korzystanie z klimatyzacji jest dodatkowo płatne – około od 5 do 7 euro 
za dobę za pokój. (opłata za klimatyzację nie jest obowiązkowa!) 
 

*Posiłki w hotelach na terenie Włoch:  
Śniadania są zazwyczaj kontynentalne. 
Obiadokolacje są serwowane i składają się zazwyczaj z przystawki, dania głównego, sałatki oraz owoców lub 
deseru. Napoje do obiadokolacji są dodatkowo płatne. 

 
UCZESTNICY  WYCIECZKI  MUSZĄ  POSIADAĆ  WAŻNE  PASZPORTY  LUB  DOWODY  OSOBISTE!!! 

 
 

 


