
 

 

 

Wycieczka WŁOCHY 
Wypoczynek + zwiedzanie 

   termin: 30.09 – 7.10.2022 
 

1 dzień (30.09.2022 piątek):  
Zbiórka i wyjazd o godz. 21:00. Nocny przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch.  
2 dzień (1.10.2022 sobota): 
Ok. godz. 11:00 przyjazd do Padwy i zwiedzanie miasta z Przewodnikiem: Bazylika św. Antoniego. Ok. godz. 
17:00 przyjazd do hotelu w okolicach Rimini na wybrzeżu Adriatyku – zakwaterowanie, obiadokolacja, 
odpoczynek i nocleg (1).  
3 dzień (2.10.2022 niedziela):  
Po śniadaniu czas wolny na odpoczynek, plażowanie, spacer po okolicy. Wieczorem obiadokolacja i 
nocleg (2).  
4 dzień (3.10.2022 poniedziałek): 
Po śniadaniu odpoczynek. W godzinach popołudniowych przejazd do San Marino (Najmniejsza Republika 
Europy), która przez wieki dzielnie i skutecznie broniła swojej niezależności i wolności. Podziwianie 
przepięknych krajobrazów regionu Emiglia-Romania, średniowieczne mury, Pałac Rządowy, twierdza, 
degustacja słynnych sanmarińskich likierów. Wieczorem obiadokolacja i nocleg (3).  
5 dzień (4.10.2022 wtorek):  
Po śniadaniu czas wolny na odpoczynek, plażowanie, spacer po okolicy. Wieczorem obiadokolacja i 
nocleg (4).  
*możliwość zorganizowania wyjazdu na zwiedzanie Delfinarium w Rimini + lub rejs statkiem 
6 dzień (5.10.2022 środa): 
Po śniadaniu przejazd do Rawenny – zwiedzanie perły północnych Włoch: Bazylika św. Witalisa (Bazylika 
San Vitale), miniatury kościoła Mądrości Bożej z Konstantynopola z pięknymi mozaikami oraz św. 
Apolinarego patrona miasta, grobowiec Dantego Alighieri. Po południu przejazd do hotelu, obiadokolacja i 
nocleg (5).  
7 dzień (6.10.2022 czwartek):  
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Sottomariny i od godz. 9:30 spokojny rejs pozwalający 
w drodze do Wenecji poznać Lagunę południową. Zwiedzanie Wenecji z Przewodnikiem: Plac Św. Marka 
z Bazyliką, Pałac Dożów (z zewnątrz), słynny Most Westchnień, Wieża Zegarowa oraz Dzwonnica, czas 
wolny. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną.  
8 dzień (7.10.2022 piątek):  
Przyjazd na miejsce do Polski w godzinach porannych. 
 
 
 
 
 



 

 

Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania  
w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. 

 

CENA ZAWERA:  
- przejazd komfortowym autokarem  
- opieka pilota-przewodnika w czasie trwania wycieczki  
- ubezpieczenie NNW i KL na czas podróży  
- 5 noclegów hotelu*** w okolicach Cesenatico nad Morzem Adriatyckim – pokoje 2-, 3-os. z łazienkami 
- wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji 
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- opłaty za przewodników miejscowych,  
- słuchawki AudioGuide,  
- opłata klimatyczna taxa w hotelu 
- rejs statkiem z Sottomariny do Wenecji i powrót 
 

CENA NIE ZAWERA  wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie  

CENA:  2190 PLN /os. (dla min. 30os.) 

 


