WŁOCHY
impreza autokarowa
w term. 16.03-23.03.2018

ITALIA -

to kraj, który zachwyca wszystkich odwiedzających wspaniałą historią,
tradycją artystyczną, przyrodą, klimatem, serdeczną atmosferą i wyjątkową gościnnością. Niemalże wszystkie regiony Italii przyciągają
turystów wielką ilością zabytków, odmiennością kultury. A do tego gorące słońce, ciepłe morza oblewające cały “ but apeniński “,
wyjątkowe w smaku wina i słynna kuchnia włoska.!! Włochy to przecież kraj wybrany przez Pana Boga, bo tylko tam można poczuć
namiastkę raju.

DZIEŃ 1
piątek
Zbiórka uczestników ( godz. 4.30) w Łodzi.
Przejazd przez Polskę, Czechy na nocleg w okolice Grazu. Na trasie krótki postój w WIEDNIU połączony z turą
objazdową po Ringu – podziwianie z zewnątrz Parlamentu, Ratusza, Muzeum Historii Sztuki, Muzeum Przyrodniczego,
Opery Wiedeńskiej, Pałacu Cesarskiego spacer uliczką Graben do katedry św. Stefana.
Przejazd do miejsca zakwaterowania , nocleg.
Uwaga ! W tym dniu nie ma obiadokolacji .

DZIEŃ 2

sobota
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd przez kraje
związkowe Austrii piękną widokowa trasą alpejską,
kontynuowanie przejazdu po stronie włoskiej przez Alpy,
następnie przez teren Niziny Weneckiej . Przyjazd do
WENECJI - zwiedzanie miasta położonego na 118 wyspach,
poznanie Bazyliki Św. Marka , Dzwonnicy, Pałacu Dożów,
Wieży Zegarowej, Mostu Westchnień, spacer urokliwymi,
krętymi, pełnymi tajemnic uliczkami po dzielnicy Rialto.
Podziwianie wspaniałych pałaców weneckich usytuowanych
nad Canale Grande.
Przejazd do hotelu w okolicy Wenecji, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 3

niedziela

Śniadanie. Przejazd do PADWY – zwiedzanie romańsko - bizantyjskiej Bazyliki Il Santo z sarkofagiem św. Antoniego
oraz kaplica polską, podziwianie oryginalnej zabudowy największego placu miejskiego Prato della Valle. Przejazd
malowniczą trasą przez Apeniny, słynną autostradą słońca do ORVIETO – zwiedzanie miasta położonego na wzgórzu
wulkanicznym, którego ozdobą jest Katedra związana z Cudem Eucharystycznym z Bolzano; podziwianie jednej z
najpiękniejszych gotyckich fasad katedralnych we Włoszech , spacer po mieście.
Przejazd w okolice Rzymu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 4

poniedziałek
Śniadanie. Przejazd do centrum RZYMU - spotkanie z przewodnikiem lokalnym i zwiedzanie: Placu i Bazyliki Św. Piotra
- nawiedzenie grobu naszego wielkiego rodaka Ojca Św. Jana Pawła II, poznanie zabytków tzw. starożytnego Rzymu:
Koloseum ( z zewnątrz ) Forum Romanum ( z zewnątrz ) , Placu Weneckiego, Kapitolu, przejazd do Bazyliki Św.
Pawła za Murami.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 5

wtorek
Śniadanie. Przejazd do centrum i dalsze zwiedzanie miasta : Bazylika S. Maria Maggiore, spacer po tzw.
“ barokowym Rzymie ” i podziwianie Fontanny di Trevi, Schodów Hiszpańskich, Piazza Navona z fontanną
Czterech Rzek . Czas wolny przeznaczony na zakup pamiątek. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6

środa
Śniadanie. Przejazd na teren WATYKANU –
spotkanie z Ojcem Świętym w ramach Audiencji
Generalnej na Placu Św. Piotra (udział w audiencji
możliwy pod warunkiem obecności Ojca Św. w
Watykanie );
Przejazd na Monte Cassino –zwiedzanie klasztoru
Benedyktynów oraz chwila zadumy na cmentarzu
wojskowym i oddanie hołdu żołnierzom polskim
poległym w 1944. Powrót do hotelu, obiadokolacja i
nocleg.

DZIEŃ 7

czwartek

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do ASYŻU - najciekawszego miasteczka w Umbrii, miejsca związanego
z św. Franciszkiem i św. Klarą; zwiedzanie miasta: Bazyliki św. Franciszka, Bazyliki św. Klary i Placu Ratuszowego, a
także odkrywanie w czasie spaceru krętymi, wąskimi uliczkami uroków średniowiecznego miasteczka. Przejazd do
hotelu położonego w okolicach Udine, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 8

piątek
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd przez Włochy, Austrię, Czechy do Polski. Przyjazd do miejsca
wsiadania w późnych godzinach wieczornych/ nocnych.

CENA WYCIECZKI : 1580,00 PLN + 65 EURO
CENA OBEJMUJE :
1. przejazd autokarem lux o wysokim standardzie z pełnym wyposażeniem (wc, caffe -bar, klimatyzacja,
odtwarzacz DVD, CD );
2. opłaty transportowe ( autostrady, wjazdy do miast, parkingi , vigniety, itp.),
3. 7 noclegów w hotelach w/g kategoryzacji miejscowej **/*** ; pokoje 2 – 3 osobowe z łazienkami.
4. wyżywienie typu HB: 7 śniadań kontynentalnych włoskich – wzmocnionych o żółty ser i wędlinę oraz
6 obiadokolacji serwowanych ( 2 dania – napoje płatne we własnym zakresie ),
5. opiekę pilota udzielającego informacji turystycznej,
6. bilety wstępu do wybranych miejsc w/g programu,
7. ubezpieczenie „ Signal Iduna „ od kosztów leczenia ( KL – 10.000 EUR ), następstw nieszczęśliwych

wypadków ( NNW - 15 000 PLN ) .
Dodatkowa opłata (od 1- 2 EURO dziennie ) za city tax- płatne indywidualnie w recepcji hotelowej.

Uwaga !
Istnieje możliwośc wypożyczenia systemu audio-quide w cenie 8 euro / os. za cały pobyt.

