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W Ł O C H Y 
PADWA – RIMINI – SAN MARINO – RZYM – MIRABILANDIA – WENECJA  

 
 

1 dzień 
 

Rano (ok. 10:00) wyjazd w kierunku Włoch, przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię. 
 

2 dzień 
 

Rano przyjazd do Padwy (obowiązkowy 9 godzinny postój autokaru). Zwiedzanie Padwy 

m.in.: Bazyliki św. Antoniego, gdzie znajduje się grobowiec patrona miasta i jego relikwie; 

wizyta w Pałacu Bo czyli słynnym uniwersytecie, w którym wykładał m.in. Galileusz,  

a studiował Mikołaj Kopernik; spacer po najstarszym na świecie ogrodzie botanicznym; 

zwiedzanie starego miasta z labiryntem średniowiecznych uliczek. Wieczorem ok. 21:00 

przyjazd do Rimini, zakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2-5 osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym), obiadokolacja, nocleg. 
 

3 dzień 
 

Po śniadaniu wycieczka do San Marino – najstarszej republiki Europy przepięknie 

usytuowanej na zboczach Monte Titano. Po południu spacer po centrum Rimini 

(zabytkowe centrum ze śladami czasów rzymskich: Łuk Cesarza Augusta, Most 

Tyberiusza, ruiny amfiteatru oraz zabudowa głównych placów – m.in. Piazza Malatesta  

z Zamkiem Zygmunta). Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

4 dzień 
 

W godzinach nocnych wyjazd do Rzymu (śniadanie w formie suchego prowiantu). 

Zwiedzanie Rzymu i Watykanu m.in.: odwiedzenie grobu Jana Pawła II w Bazylice  

Św. Piotra w Watykanie; odpoczynek przy Fontannie di Trevi; spacer po pozostałościach 

Forum Romanum; przejście pod symbol miasta – Koloseum. Po południu wyjazd w drogę 

powrotną do Rimini. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

5 dzień 
 

Po śniadaniu całodzienny pobyt w Mirabilandii (jeden z największych Parków Rozrywki 

w Europie, 7 stref tematycznych, 44 atrakcje (karuzele, kolejki górskie, itp.), 16 restauracji  

i barów, 12 sklepów. Dodatkowo organizowanych jest 10 pokazów na żywo (akrobacje, 

przedstawienia laserowe). Jest tu również wielki ogród z roślinnością śródziemnomorską, 

w którym można doskonale zregenerować siły). Wieczorem powrót do hotelu, 

obiadokolacja, nocleg. 
 

6 dzień 
 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, a następnie przejazd do Chioggi. Rejs statkiem 

przez lagunę wenecką, a następnie zwiedzanie Wenecji. Wizyta w dzielnicy San Marco, 

która skupia najważniejsze zabytki miasta: plac św. Marka z przepiękną bazyliką, Pałac 

Dożów i Wieżę Dzwonniczą – najwyższą budowlą w mieście. Następnie spacer do 

najważniejszych i najpiękniejszych mostów weneckich: mostu Westchnień oraz mostu 

Rialto nad Kanałem Grande. Po zakończeniu spaceru, czas do dyspozycji grupy na Placu 

Św. Marka. Wieczorem powrót statkiem do Chioggi. Około 22:00 wyjazd w drogę 

powrotną do Polski, przejazd nocny przez Włochy i Austrię. 
 

7 dzień 
 

Przejazd przez Czechy i Polskę. Zakończenie wycieczki w godzinach wieczornych. 
 

 

Cena obejmuje: 

• przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem, 

• opłaty drogowe, autostrady, parkingi i podatki, 

• opiekę pilota/przewodnika na całej trasie, 

• usługi licencjonowanych przewodników,  

• 4 noclegi w hotelu *** w Rimini,  

• 4 śniadania, 4 obiadokolacje, 

• ubezpieczenie, 

• turystyczny fundusz gwarancyjny. 
 

Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, rejs statkiem w Wenecji, wypożyczenie 

obowiązkowych słuchawek, wejście do parku rozrywki płatne dodatkowo – ok. 60 euro. 

 

 

 

 

 

 

DZIECI CENA 

46 – 52  1.275,- 

41 – 45  1.380,- 

35 – 40  1.500,- 

 

 

 
Gdańsk, Al. Hallera 14, tel./fax 58 341 66 55, tel./fax 58 344 66 55 

 


