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*** WŁOCHY – BELLA ITALIA***
Austria – Włochy – zwiedzanie włoskich perełek

 
Zwiedzanie - 7 dni • Wiedeń potęga cesarstwa Habsburgów • Wenecja miasto na wodzie •  
Florencja - stolica Toskanii i Renesansu • Rzym - potęga Imperium • Watykan  • Tivoli – kraina 
fontann i ogrodów Villa dEste.

I DZIEŃ
Wyjazd z Polski ok 19.00 Przejazd przez Czechy i Austrię. 

II DZIEŃ
Około 08:00 przyjazd do Wiednia, spotkanie z przewodnikiem lokalnym. Objazd
autokarem reprezentacyjnym bulwarem Ringstrasse: Opera, muzea, parlament,
Teatr Nadworny, ratusz, uniwersytet, kościół Wotywny, park miejski. Przejazd
pod kolorowy dom Hundertwassera. Następnie spacer po starówce przed
wszystkie dziedzińce zimowego palacu Hofburg az do Katedry Św. Szczepana
(bez wchodzenia do obiektów). Przejazd do ogrodów Schonbrunn, bez
wchodzenia do Pałacu.
Uwaga: Pierwszy dzień śniadanie  i obiad we własnym zakresie.

III DZIEŃ
Śniadanie, w godzinach porannych przyjazd do Wenecji na parking Punta
Sabbioni lub Tronchetto, następnie rejs tramwajem turystycznym na Plac św.
Marka. Spacer po dzielnicy San Marco, która skupia najważniejsze zabytki
miasta: Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów i Wieżę Dzwonniczą - najwyższą
budowlę w mieście. Zwiedzanie zakończymy przy słynnym Moście Rialto.
Wieczorem przejazd do hotelu w ok. Tarvisio na obiadokolację. 

IV DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Florencji. Zwiedzanie miasta z
przewodnikiem lokalnym rozpoczniemy od Kościoła św. Krzyża z nagrobkami
sławnych florentyńczyków, Placu Ratuszowego, malowniczego Mostu Złotników
oraz Katedry Santa Maria del Fiore przykrytej wspaniałą kopułą zaprojektowaną
przez Brunelleschiego i najstarszego budynku miasta, czyli Baptysterium, do którego prowadzą słynne 
Rajskie Wrota. Czas wolny. Przejazd do hotelu na obiadokolację.  

V DZIEŃ
Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do Watykanu. Zwiedzanie Muzeów 
Watykańskich (jednego z największych zbiorów sztuki na świecie z eksponatami od antyku po wiek 
XX) oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. Kolejno zwiedzanie Bazyliki św.
Piotra, szczególnej uwadze polecamy Pietę Michała Anioła - wspaniały baldachim wykonany przez 
Berniniego oraz posąg św. Piotra. W programie także wizyta przy grobie św. Jana Pawła II. Przejazd do
Hotelu na obiadokolację. 

VI DZIEŃ
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjątkowy spacer po Rzymie. Zwiedzanie rozpoczniemy od 
części barokowej: Plac Navona, Plac Hiszpański z fontanną Barcaccia w kształcie łodzi, schody 
hiszpańskie z kaskadą balustrad i balkonów oraz słynną Fontanną di Trevi. 
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Kolejno zabytki antyczne: przejdziemy śladami starożytnych Rzymian przez Panteon, Kapitol, Forum 
Romanum, Koloseum i Łuk Konstantyna. W programie także  I siedziba Watykanu – Bazylika św. 
Jana na Loteranie, Muzeum Campitolini. Wieczorem powrót do hotelu w ok. Rzymu, kolacja ze 
specjałami regionu w hotelu.

VII DZIEŃ
Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Tivoli. Zwiedzanie miasteczka 
słynącego z zabytków starożytności, ogrodów i fontann.  Zwiedzanie VILLA d’ESTE Wizytówką willi 
jest wszędzie płynąca woda i zacienione alejki.  Obiad we własnym zakresie. Następnie przejazd do 
Polski. Po drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 1800 km)

VIII DZIEŃ
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Lublin ok. 16:00). 

Zakwaterowanie na objeździe

Hotele *** - położone są w miastach satelickich, na trasach pomiędzy zwiedzanymi miastami - (5 
rozpoczętych dób hotelowych z wyżywieniem HB, pierwsza obiadokolacja w dn. 21/09, ostatni posiłek 
– śniadanie w dn. 26/09

Pokoje: pokoje 2- i 3-osobowe z łazienkami. 

Wyżywienie: śniadania kontynentalne wzmocnione(pieczywo, masło, dżem, kawa, mleko, szynka, ser) i
obiadokolacje. Napoje płatne dodatkowo.

Cena za os. Od 1690 zł/os.

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem + opłaty za 
wjazdy do miast, (wc, klimatyzacja, bar, video), 
- zakwaterowanie w hotelach (5 rozpoczętych dób 
hotelowych), 
- 5 śniadań kontynentalnych wzmocnionych, 5 
obiadokolacji, w tym jedna kolacja regionalna, 
- opiekę polskiego pilota,
- ubezpieczenie TU Europa (NNW, KL, CP, 
Assistance i bagaż)

Cena  nie zawiera:
- city tax – podatek turystyczny; słuchawki na cały
wyjazd; usługę lokalnych przewodników w 
Wiedniu, Wenecji, Florencji, Rzymie; bilety 
wstępu do zwiedzanych obiektów: 
Wenecja –  Bazylika Św. Marka, Pałac Dozów; 
Florencja – Katedra Santa Maria del Fiore; 
Rzym/Watykan – Muzeum Watykańskie, Kaplica 
Sekstyńska, Colloseum, Forum Romanum, 
Bazylika św. Jana na Loteranie, Muzeum 
Campitolini, Bazylika św. Piotra, Grób św. Jana 
Pawła II
Tiavoli – Villa d'EASTE, razem około 140 eur/os.
- dodatkowych posiłków i napoi, innych wydatków
osobistych, dodatkowych biletów wstępu.
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