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Włochy (7 dni) 
 
Dzień 1  

 Wyjazd w godzinach nocnych, przejazd do Włoch na nocleg 

 Obiadokolacja, nocleg na północy Włoch 

 

Dzień 2 

 Śniadanie, wykwaterowanie 

 WENECJA – to miasto na wodzie i 100 wyspach. Kojarzy się z romantyzmem i karnawałową zabawą, a jej 

symbolem są sunące kanałami gondole, mosty, Plac św. Marka z Bazyliką i Pałacem Dożów. Rejs łódkami z i 

do centrum miasta + zwiedzanie z przewodnikiem 

 Obiadokolacja, nocleg w okolicach Rzymu  

 

Dzień 3 

 Śniadanie 

 RZYM -  Wieczne Miasto, kryje w sobie perełki architektoniczne z różnych okresów dziejów. Zwiedzić 

można tu budowle starożytne, gotyckie, barokowe czy renesansowe. Na trasie zwiedzania m.in. Koloseum, 

hiszpańskie schody, Fontanna di Trevi, Panteon. Zwiedzanie z przewodnikiem 

 Obiadokolacja, nocleg w okolicach Rzymu 

 

Dzień 4 

 Śniadanie, 

 RZYM – dalszy ciąg zwiedzania miasta 

 WATYKAN - jest enklawą usytuowaną w centrum Rzymu, stolicy Włoch. To także najmniejsze 

powierzchniowo i jedyne w Europie, w którym panuje monarchia absolutna. Watykan jest jednocześnie 

państwem i miastem. Watykan ma otwarte granice z Włochami, co oznacza, że aby wjechać na jego teren, 

nie potrzeba paszportu czy dowodu osobistego 

 Obiadokolacja, nocleg w okolicach Rzymu 
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Dzień 5 

 Śniadanie 

 SAN MARINO - to piąty najmniejszy kraj na świecie, zarówno jeśli chodzi o powierzchnię, jak i o liczbę 

mieszkańców. Państwo stanowi enklawę na terytorium Włoch. Republika San Marino jest położona w 

Apeninach, około 20 km od wybrzeża Adriatyku. Zwiedzanie z przewodnikiem 

 Czas wolny na plażowanie w okolicach Rimini 

 Obiadokolacja, nocleg w okolicach Rimini 

 

Dzień 6 

 Śniadanie, wykwaterowanie 

 Opcje na ten dzień: 

- plażowanie 

- MIRABILANDIA - całodniowa wycieczka, to największy adriatycki park rozrywki we Włoszech położony w 

pobliżu Rawenny. Zajmuje obszar blisko 30 ha z czego jedna trzecia przeznaczona na atrakcje wodne).  

- PADWA (wizyta w Bazylice św. Antoniego) + Muzeum Ferrari  

 Obiadokolacja, nocleg na północy Włoch 

 

Dzień 7 

 Śniadanie, wykwaterowanie 

 Wyjazd w drogę powrotną 

 Obiad w drodze powrotnej 

 Powrót na miejsce zbiórki (w godzinach nocnych lub nad ranem) 

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: autokar, opłaty drogowe i parkingi, opieka pilota, wyżywienie według 

programu (śniadania i obiadokolacje, obiad w drodze powrotnej), noclegi,  przewodnicy według 

programu, ubezpieczenie 
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