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Rzym
Dzień 1:  Zbiórka na wybranym lotnisku 2 godziny przed wylotem. Przelot do 
Rzymu. Transfer do hotelu lub do centrum miasta. Zakwaterowanie. Nocleg. 
W pierwszym dniu program zwiedzania będzie realizowany w zależności od 
godzin przelotu. 

Dzień 2: Śniadanie. Przejazd do centrum Rzymu. Zwiedzanie rozpoczniemy 
od starożytnej części miasta, kolejno: Koloseum – symbol potęgi wiecznego 
miasta, Łuk Konstantyna, ruiny Forum Romanum, Kapitol – wzgórze, które w 
dobie cesarstwa rzymskiego było duchowym i politycznym centrum miasta, 
Plac Wenecki z monumentalnym Ołtarzem Ojczyzny oraz grobem nieznanego 
żołnierza, kościół Santa Maria in Cosmedin ze słynnymi Ustami prawdy, 
doskonale zachowany Teatr Marcellusa i ruiny starożytnych świątyń. W trakcie 
realizacji programu czas wolny na indywidualne zwiedzanie, posiłek lub 
degustację lokalnych przekąsek. Powrót do hotelu na nocleg.

Dzień 3: Śniadanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie Placu i Bazyliki 
Św. Piotra. Następnie zobaczymy Muzea Watykańskie z bogatymi zbiorami 
i słynną Kaplicą Sykstyńską. Po południu spacer wzdłuż Tybru do Placu 
Navona z imponującymi fontannami oraz Kościołem Sant’ Agnese in Agone. 
Czas wolny na degustację włoskich lodów lub innych lokalnych deserów. 
Po krótkim odpoczynku zwiedzanie Panteonu – dawnej świątyni pogańskiej,  
a dziś miejsce spoczynku Rafaela oraz włoskich królów, następnie spacer do 
Placu Hiszpańskiego ze słynnymi schodami oraz najpiękniejszej w Rzymie 
fontanny di Trevi. Degustacja pysznej włoskiej kawy w historycznej café Tazza 
d’Oro (Złota Filiżanka) nieopodal Panteonu. W trakcie zwiedzania czas wolny 
na posiłek i zakupy.

Dzień 4: Śniadanie. Przejazd do kolejnych Bazylik Papieskich: Bazyliki Santa 
Maria Maggiore z charakterystyczną dzwonnicą oraz  Bazyliki św. Jana na 
Lateranie - katedra biskupa Rzymu i znajdujące się nieopodal Święte Schody 
przywiezione do Rzymu przez św. Helenę.  Po południu spacer po wybranych, 
najpiękniejszych rzymskich placach: Piazza Quirinale z siedzibą prezydenta 
Republiki Włoskiej, Piazza Barberini z fontanną Trytona, wykonaną przez 
Berniniego i  przedstawia greckie bóstwo morskie, Trytona- syna boga mórz 
Posejdona, Piazza del Popolo –Plac Ludu, jeden z najbardziej znanych 
rzymskich miejsc z imponującym  24 metrowym obeliskiem Flaminio. Przy 
Placu znajduje się kościół Santa Maria del Popolo z kaplicą zaprojektowaną 
przez Rafaela. Ponadto znaleźć tu można  rzeźby Berniniego, a także dzieła 
Donato Bramante czy Caravaggia. Powrót do hotelu na nocleg.

Dla chętnych zamiast zwiedzania istnieje możliwość przejazdu lokalnym 
środkiem transportu nad morze Tyrreńskie. Całodzienny odpoczynek i 
plażowanie. Nocleg.

Dzień 5: Śniadanie. Czas wolny na zakupy, spacer po wiecznym mieście. 
Popołudniu przejazd na lotnisko i przelot do kraju. 

CENA ZAWIERA
PRZELOT samolotem, opłaty lotniskowe, bagaż podręczny, ZAKWATEROWANIE: 
4 noclegi w hotelu **/*** w Rzymie (pokoje 2-, 3-os. z łazienkami i TV), WYŻYWIENIE:  
4 śniadania, OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki, UBEZPIECZENIE NNW, CP  
i KL, bagaż Signal Iduna S.A. 

CENA NIE ZAWIERA
Transferów lotnisko - hotel - lotnisko, podatku turystycznego, biletów komunikacji miejskiej, 
biletów wstępu, zestawów słuchawkowych audio guide - łącznie ok. 90 EUR. OPCJONALNIE: 
dopłata do pokoju 1-os. - 450 zł, dopłata do obiadokolacji - 250 zł, dopłata do bagażu głównego.

5 dni
WROCŁAW

TERMINY CENY
21.05 – 25.05.2019 1890 zł

18.06 – 22.06.2019 1890 zł

16.07 – 20.07.2019 1990 zł

13.08 – 17.08.2019 1990 zł

17.09 – 21.09.2019 1990 zł

15.10 – 19.10.2019 1990 zł
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