
Wycieczka WŁOCHY     12-22.09.2019 
impreza potwierdzona!

Wenecja, Padwa, Werona, jez. Garda, Rzym, 
Modena, Siena, San Gimignano, Mantua          
I dzień – 12.09-wyjazd – nocleg na Morawach

Wyjazd z Gdańska  o godz. 06.00, przejazd przez Toruń, Łódź, Częstochowę, Katowice, 
Tychy do uzgodnienia z innym miast na trasie .  Przejazd do Czech, zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja i nocleg.

 II dzień – 13.09 - przyjazd do Włoch
Śniadanie, cd. podróży do Włoch, zakwaterowanie w hotelu k. Wenecji – 

obiadokolacja, nocleg. 

III dzień – 14.09  -Wenecja, Padwa
Śniadanie, przyjazd do Wenecji, zwiedzanie - rejs tramwajem wodnym, Canale Grande, 

Plac i Bazylika św. Marka, Pałac Dożów, wieża zegarowa, Most Westchnień, Most Rialto). Dalsza 
podróż  do Padwy -  krótkie zwiedzanie. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Werony.

IV dzień – 15.09  - Werona, jezioro Garda, rejs 
Śniadanie, zwiedzanie Werony – m.in. XIV wiecznego zamku i mostu Castelvechio, 

rzymski łuk triumfalny z I w n.e. i Brama Borsarich, plac Piazza Bra, rzymski amfiteatr z I wieku, 
wieża Torre dei Lamberti, dom i balkon Julii z numerem 23 na Via Capello.przejazd nad jezioro 
Garda, czas wolny w jednym z kurortów, rejs statkiem po jeziorze Garda z Peschiera 
do Sirmione – ekskluzywnego kurortu malowniczo położonego na półwyspie wysuniętym w głąb 
jeziora - zwiedzanie zamku Scaligero. Powrót na obiadokolację i nocleg w okolicach  Werony.

 V dzień – 16.09- Mantua ( „Mała Wenecja”), Modena
Śniadanie,  przejazd do Mantui -”Małej Wenecji”-spacer po Starówce, Palazzo del Te – 

letnia rezydencja rodu Gonzagów, następnie do Modeny – miejsca urodzenia Luciano Pavarottiego,
Piazza Grande oraz wieża Torre Ghirlandina, największa włoska romańska Katedra, Ratusz.  
Przyjazd do hotelu w okolice Rzymu na obiadokolację i nocleg.

VI dzień – 17.08 - Rzym 
Śniadanie, wyjazd autokarem z hotelu. Dojazd kolejką z obwodnicy do centrum Rzymu, 

zwiedzanie bez autokaru z wykorzystaniem środków komunikacji miejskiej. „Rzym Antyczny”: 
Koloseum, Forum Romanum, Palatyn, Kapitol, Panteon. Czas wolny na kawę. Spacer przez Teatr 
Marcellusa  do Ust Prawdy (Santa Maria in Casmedin) dalej na wzgórze Awentyn (Siedziba Zakonu
Kawalerów Maltańskich, kościół Santa Sabina  oraz ogród pomarańczowy z przepiękną panoramą  
Rzymu). Powrót na obiadokolację i nocleg.

VII - dzień – 18.09 - Rzym 
Śniadanie, przejazd do  Rzymu cd. zwiedzania :, Muzea  Watykańskie, Bazylika Św. Piotra. 

Czas wolny „Anioł Pański”. Po południu spacer od Pałacu Anioła, przez Piazza Navona, Fontannę 
di Trevi do Placu Hiszpańskiego. Powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg.



VIII - dzień – 19.09 - Toskania - Palio i „Manhattan”  
Śniadanie – wyjazd do Sieny – jednego z najpiękniejszych włoskich miast, zwiedzanie:  

Kościół farny, gotyckie kamieniczki, kościół św. Dominika, Piazza del Campo, gdzie odbywa się 
słynne "Palio", Palazzo Publico, Katedra z XII wieku. Przejazd do San Gimignano - miasteczka 
nazywanego "Manhattanem średniowiecza", z powodu bardzo dobrze zachowanych wysokich, 
czworokątnych wież, pełniących dawniej funkcje obronne oraz podkreślających zamożność 
właścicieli, Starówka. Przyjazd do hotelu w Rimini.  Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

IX dzień – 20.09 - wypoczynek w Rimini 
Śniadanie, odpoczynek w Rimini. Obiadokolacja i nocleg.

 
X dzień – 21.09 – przejazd do Czech

Wczesne śniadanie. Przyjazd  na  obiadokolację i nocleg w okolicach Brna w Czechach.

XI dzień – 22.09 - powrót do Pruszcza , zakończenie imprezy 
Śniadanie, wyjazd do Polski , zakończenie imprezy.

CENA = 2.200 – zł/os
               
Cena obejmuje:

• 10 noclegów w hotelach 2* (polski hotel w okolicach Rzymu) oraz w hotelach  3 * - pokoje 
2 i 3-os z łazienkami 

• wyżywienie 2 x dziennie (śniadania i obiadokolacje)
• przejazd autokarem lux (klimatyzacja, barek, video, WC)
• opiekę pilota – nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla lokalnych przewodników
• ubezpieczenie TU Gothaer: KL(do 40.tys zł/os/ NNW (do 40 tys. zł/os)
• składkę na TFG – Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

Cena nie obejmuje :
• biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu, dojazdów komunikacją miejską i wjazdów 

do miast – koszt ok. 80-90 Euro/os

 

 ORGANIZATOR : Biuro podróży Polan Travel 

 Bielsko-Biała ul/ 11 Listopada 60-62

 tel 33 81 19 550,   tel 502 351 876

www.polan-travel.com.pl 

http://www.polan-travel.com.pl/

