
WENECJA/WERONA/PADWA/RZYM/WATYKAN
1 dzień

Wyjazd  w  godzinach  wieczornych  (ok.  18:00).  Nocny  przejazd  do  Włoch.  
2 dzień:                                                       

Przyjazd do  Wenecji w godzinach porannych.  Przepłynięcie  łódką do Wenecji  na  Plac św.  Marka,
zwiedzanie z przewodnikiem- Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, Wieża Zegarowa, Most Westchnień,
spacer w kierunku Ponte Rialto. Czas wolny. Po południu przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

3 dzień:

Śniadanie. Przejazd do  Werony,  następnie zwiedzanie miasta: Arena, Pizza delle Erbe, Santa Maria
Antica, Ratusz,  Grobowiec Scaligerich, Kościół Św. Anastazji,  Katedra,  Dom Julii,  Stary Zamek. Czas
wolny. Przejazd do  Padwy.  W programie m.in. Bazylika św. Antoniego, Kościół Pustelników, Palazzo
del Bo. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja i nocleg.

4 dzień:

Śniadanie, przejazd do Rzymu. W tym dniu najpierw zwiedzimy Watykan, czyli Bazylikę św. Piotra z
kaplicą św. Sebastiana, w której pochowany jest papież Jan Paweł II - krótka modlitwa przy grobie.
Podczas  zwiedzania  możliwość  udziału  w  Anioł  Pański  z  papieżem  o  12:00.  Po  wcześniejszym
uzgodnieniu możliwe również odwiedzenie Muzeów Watykańskich (bilet wstępu ok. 17 euro).  Most
Anioła,  Zamek  Anioła  zewnętrznie,  Fontanna  Czterech  Rzek,  Panteon,  Fontanna  di  Trevi,  Schody
Hiszpańskie. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Dzień 5
Śniadanie, dalsza część zwiedzania  Rzymu: Bazylika na Lateranie, Święte Schody, Koloseum, Forum
Romanum,  Fora Trajana,  Kapitol,  Pomnik Marka Aureliusza,  pomnik Ojczyzny, Plac Wenecki.  Czas
wolny, wieczorem wyjazd w drogę powrotną do kraju. 

Dzień 6
Przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych.

Termin: 6-11.09.2018



Cena zawiera: 

 transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, wc, video, barek) 
 3 noclegi w pokojach 2-3 osobowych (1 w okolicach Werony i 2 w okolicach Rzymu)
 wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
 opiekę przedstawiciela biura
 realizację programu zwiedzania
 ubezpieczenie NNW, KL i BP 
 opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

 opłaty drogowe i parkingowe, wjazdy do miast
 zestaw słuchawkowy tour guide

Cena nie zawiera: 

 przepłynięcia  łódką  w  Wenecji,  obowiązkowej  opłaty  za  słuchawki  w  Watykanie,
przewodników  lokalnych,  metra  w  Rzymie-  łącznie  30  euro/os.  (opłata  obowiązkowa  do
uiszczenia przewodnikowi w dniu rozpoczęcia wycieczki)

 biletów wstępów do zwiedzanych obiektów

 świadczeń nie wymienionych w punkcie cena zawiera

Program wycieczki jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
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