WYCIECZKA

WŁOSKI EXPRESS - 6 dni
WERONA – FLORENCJA – RZYM I WATYKAN – WENECJA

1 dzień
Wcześnie rano (ok. 05:00) wyjazd w kierunku Włoch. Całodzienny przejazd przez Polskę
i Niemcy. Wieczorem przyjazd na nocleg w okolice Monachium (pokoje 2-, 3- osobowe
z pełnym węzłem sanitarnym).
2 dzień
Po śniadaniu wyjazd w dalszą drogę do Włoch. Przejazd do Włoch przez przełęcz Brennero
drugim największym mostem w Europie. Po południu przyjazd do Werony, ZWIEDZANIE
WERONY m.in.: Arco dei Gavi - rzymski łuk triumfalny, główny plac miasta Piazza Bra
ze słynnym rzymskim amfiteatrem z I wieku, Piazza dei Signori w pobliżu, którego
znajduje się najwyższa w Weronie wieża Torre dei Lamberti, balkon Julii. Obiadokolacja
w restauracji w centrum miasta. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu *** (pokoje 2-, 3osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) w Weronie lub okolicach.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do stolicy Toskanii - Florencji, ZWIEDZANIE FLORENCJI:
Plac Michała Anioła ze wspaniałym widokiem na miasto, Ponte Vecchio - Most Złotników
na rzece Arno, Plac Signorii przy którym znajdują się Palazzo Vecchio oraz ratusz, Katedra
Santa Maria del Fiore i Baptysterium, kościół Santa Croce z freskami Giotta oraz
nagrobkami słynnych Florentyńczyków. Po południu wyjazd w kierunku Rzymu.
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu *** w okolicach Rzymu (pokoje 2-, 3- osobowe
z pełnym węzłem sanitarnym), obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu cały dzień ZWIEDZANIE RZYMU I WATYKANU: Wizyta na Placu
i w Bazylice Św. Piotra, nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II, Rzym barokowy - Plac
Hiszpański wraz z Fontanną Baraccacia; Schody Hiszpańskie; Plac di Trevi ze słynną
bogato rzeźbioną fontanną; plac Navona, gdzie znajduje się symboliczna Fontanna
Czterech Rzek; Campo di Fiori z pomnikiem Giordano Bruno. Rzym antyczny - spacer po
pozostałościach Forum Romanum; wejście na Capitol; przejście pod symbol miasta Colosseum oraz odwiedzenie pierwszego kościoła katolickiego w Rzymie - Panteonu.
Obiadokolacja w restauracji w centrum miasta. Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.
5 dzień
Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do Wenecji. Po południu
ZWIEDZANIE WENECJI m.in.: rejs barką na Plac Św. Marka; 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. Obiadokolacja w restauracji. Około północy wyjazd w drogę powrotną.
Przejazd nocny przez Włochy i Austrię.
6 dzień
Całodzienny przejazd przez Czechy i Polskę. Zakończenie wycieczki w godzinach
wieczornych.
Cena obejmuje:
•
przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem,
•
opłaty drogowe, wjazdy do miast, parkingi i podatki,
•
4 noclegi w hotelach *** - wg programu
OSÓB
(pokoje 2- osobowe z łazienkami),
45 i więcej
•
wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
40 – 44
•
opieka pilota/przewodnika na całej trasie,
35 – 39
•
usługi przewodników miejscowych,
30 – 34
•
system tour guide (nagłośnienie),
25 – 29
•
ubezpieczenie KL i NNW,

•

fundusze turystyczne: TFG i TFP.

CENA
1.850,1.980,2.145,2.360,2.650,-

cena obowiązuje do 31.12.2022

Cena nie obejmuje:
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, ewentualnych przejazdów metrem
w Rzymie – ok. 60 €

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

