
Piekary Śl. 
ul. Kalwaryjska 27 

tel. 537 444 242 
 

 

WŁOCHY  
(Bolonia, Rzym, Watykan, San Leo, Florencja) 

  
CENA: 1690 zł/os.                                     TERMIN: 23.09-2.10.2021 r . 

 
Świadczenia: 

 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video)                                           
 7 noclegów w tym 6 hotelu Karim*** w Tagliata di Cervia, 1 w okolicach Rzymu  

 7 śniadań, 7 obiadokolacji, woda do posiłków 
 impreza muzyczno-taneczna 

 opieka pilota 

 fundusz gwarancyjny, ubezpieczenie NNW i KL 

PROPONOWANY PROGRAM 
DZIEŃ I 

Wyjazd z kraju ok. godz. 15.00. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch 
DZIEŃ II  

Przyjazd do Bolonii krótki spacer po starym mieście: Rynek Główny (piazza Maggiore), bazylika San Petronio, 
wieża Asinelli, czas wolny, przejazd do Tagliata di Cervia, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, 

obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ III 
Śniadanie ok. godz. 8.30-9.30, dla osób chętnych wyjazd do San Leo zwiedzanie: piazza Dante, romańska 

katedra św. Leona, wieża strażnica Torre Civica, dla chętnych (dodatkowo płatne) wejście na fortecę Rocca 
Fortezza, następnie przejazd do winiarni Battistini, degustacja win, powrót do hotelu, ok. 18:00 

obiadokolacja, ok. 20.30 impreza muzyczno-taneczna, nocleg 

DZIEŃ IV 
Śniadanie godz. 8.30-9.30, czas wolny, ok. godz. 15.00 przejazd do pobliskiego Centrum Handlowego, godz. 

18.00 obiadokolacja, nocleg 
DZIEŃ V 

Śniadanie, ok. 7.00 wyjazd do Rzymu. Przyjazd do „wiecznego miasta” ok. 12.00 - spacer śladami starożytnych 

Rzymian: Panteon - jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień w całości, Kapitol - od czasów 
antycznych uważany za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu, słynna wilczyca kapitolińska, Forum 

Romanum, Kolosseum - najsłynniejszy amfiteatr świata, Łuk Konstantyna, przejazd do hotelu w okolicach 
Rzymu, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ VI 
Śniadanie, przejazd do Watykanu: zwiedzanie placu i bazyliki św. Piotra, wizyta w miejscu spoczynku Jana 

Pawła II, następnie zamek i plac Anioła, część barokowa miasta: plac Navona z fontanną "Czterech Rzek" 

Berniniego, Plac Hiszpański z fontanną Barcaccia w kształcie łodzi, Schody Hiszpańskie z kaskadą balustrad i 
balkonów oraz słynną fontanną di Trevi. Powrót do hotelu w Tagliata di Cervia, obiadokolacja, nocleg. 

DZIEŃ VII 
Śniadanie, czas wolny, plażowanie, obiadokolacja, nocleg 

DZIEŃ VIII 

Śniadanie, przejazd do średniowiecznego miasteczka Brisighella – uznanego za jedno z 10 najpiękniejszych 
włoskich miasteczek z najlepszą jakością życia na świecie i najlepszymi restauracjami we Włoszech. Spacer 

średniowiecznymi uliczkami w tym z unikalną na skalę światową Via degli Asini, przejazd do miasta słynącego 
z produkcji fajansu Faenzy, krótki spacer po starym mieście, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, 

nocleg 
DZIEŃ IX 

Śniadanie godz. 6.00, ok. 7.00 wyjazd do Florencji, stolicy Toskanii. Zwiedzanie centrum: kościół Santa 

Croce - św. Krzyża - miejsca pochówku m.in. Michała Anioła. Następnie piazza Signoria z galerią Uffizi oraz 



słynny Palazzo Vecchio będący przez wiele lat siedzibą rodu Medyceuszy, najbardziej znany kościół Florencji - 

gotycka Katedra Santa Maria del Fiore, Wieża Giotta i Baptysterium. Następnie "kipiące złoto" Ponte Vecchio 

zwany mostem Złotników. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych 
DZIEŃ X 

Przyjazd do Polski godzinach porannych 
Cena nie zawiera: wstępów do zwiedzanych obiektów, wjazdów do miast, transportu komunikacją miejską, 

przewodników lokalnych – ok. 55 EUR 

Cena kalkulowana jest przy min. 45 osobach  


