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Skarby Italii 
 

Cena od: 

999zł (minimum 60 osób) 
1099zł (minimum 50 osób) 
1199zł (minimum 40 osób) 
Cena zależy od terminu, wielkości grupy i miasta  
wyjazdowego. Podana cena dotyczy wyjazdu z  
Poznania lub okolic Poznania 
 
W cenie zapewniamy: 

 zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych, 
 5 noclegów w hotelach ***, 
 5 śniadań, 
 5 obiadokolacji, 
 zwiedzanie Włoch wg programu 
 transport autokarem klasy LUX, 
 opieka pilota i przewodników. 

Dodatkowo płatne opcjonalnie: 
 dodatkowy nocleg tranzytowy - około 20 euro 

Dodatkowo płatne obowiązkowo: 
 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawy słuchawkowe (ok. 15 euro), opłaty klimatyczne, wjazdy do 

miast oraz miejscowi przewodnicy około 105 euro/os. 
Nocleg i wyżywienie: 
W trakcie zwiedzania zakwaterowanie w hotelach ***. W każdym z hoteli zakwaterowanie w pokojach 2, 3 
osobowych z łazienkami.  W cenie 5 śniadań kontynentalnych serwowanych do stołu oraz 5 
obiadokolacji. Obiadokolacje serwowane, dwudaniowe. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.  

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień - wyjazd z Polski. Wyjazd z Cieszyna w godzinach nocnych.  
 
2 dzień - w godzinach popołudniowych przyjazd w okolice Montecattini, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. Następnego dnia od rana zwiedzanie Włoch.  
 
3 dzień - po śniadaniu wykwaterowanie, wyjazd na zwiedzanie Florencji. W stolicy przepięknej Toskanii, 
zobaczymy: Bazylikę Santa Croce z grobami (Dantego, Michała Anioła, Galileusza i Machiavelliego). Katedrę 
Santa Maria del Fiore z jej słynną czerwoną bryłą kopuły dominującą nad dachami Florencji, Dzwonnicę 
Giotta,Baptysterium San Giovanni z Drzwiami Raju (nazwa nadana przez Michała Anioła), przespacerujemy się 
po Piazza della Signoria, głównym placu miasta, gdzie zobaczymy Palazzo Publico. Na koniec pobytu we Florencji 
zobaczymy Most Złotników (Ponte Vecchio) będący najstarszym z mostów we Florencji. Po zwiedzaniu przejazd na 
zwiedzanie Pizy, gdzie zobaczymy: Bazylikę św. Ramirego, Campo Santo Monomentale - XIII w. cmentarz 
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oraz Krzywą Wieżę, odchyloną od pionu o około 4,37m z powodu osiadania gruntu pod jej fundamentami. W 
godzinach wieczornych przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja,nocleg w okolicach Rzymu.  
 
4 dzień - po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Rzymu. Autokar zatrzymuje się na parkingu na przedmieściach. 
Zwiedzanie metrem. W stolicy Włoch zobaczymy m.in.: Watykan - możliwość odwiedzenia grobu Jana Pawła II, 
Panteon - rotunda o średnicy 44 metrów znajdujący się na Polu Marsowym; Schody Hiszpańskie - na których 
odbywają się coroczne pokazy mody a wiosną zdobi je kwiatowa dekoracja ustawiana z okazji festiwalu kwiatów. 

Następnie zobaczymy: Fontannę di Trevi, Kapitol, który od początku Rzymu był twierdzą i sanktuarium oraz 
symbolem miasta; Pałac Senatorów, dawniej siedziba senatu, dziś władz miejskich, pomnik Marka Aureliusza, 
jedyny istniejący konny posąg z czasów imperium rzymskiego, Forum Romanum, centrum polityczne i towarzyskie 
Rzymu okresu republiki; Łuk Tytusa; Koloseum - odbywały się tam walki gladiatorów, neumachie i polowania na 
dzikie zwierzęta. Obiekt ten 7 lipca 2007 r. został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata, Zamek św. 
Anioła. Po zwiedzaniu, przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 
5 dzień – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Neapolu – stolicy południa Włoch. W programie spacer po mieście, w 
trakcie którego zobaczymy: dzielnicę Santa Lucia, Plac Municipio z Palazzo Reale, Castel Nuovo, Galerię 
Umberto I i Castel dell'Ovo. Następnie wyjazd do Monte Cassino. Miejsce bitwy polskiego II Korpusu z 
Niemcami. Odwiedzą Państwo cmentarz wojskowy żołnierzy polskich, grób gen. Andersa oraz Opactwo 
Benedyktyńskie z 529 roku, które wznosi się na szczycie wzgórza. Po zwiedzaniu, przejazd do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg.  
 
6 dzień - po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Asyżu – miasta Świętego Franciszka i Świętej Klary. W programie 
zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka pochodzącej z XIIIw. Bazylika zbudowana na Wzgórzu Piekielnym w całości 
poświęcona jest św. Franciszkowi. Następnie wizyta w Bazylice św. Klary gotyckim kościele powstałym na miejscu 
kościoła św. Jerzego i Katedry św. Rufina kościoła romańskiego z XIIw. Kolejno zobaczą Państwo Bazylikę Santa 
Maria degli Agneli zbudowaną w pobliżu Asyżu na polecenie Papieża Piusa V oraz kościół św. Damiana, gdzie 
znajduje się kopia cudownej ikony Krzyża z San Damiano. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg w okolicach 
Wenecji. 
 
7 dzień - po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie Wenecji. Rejs vaporetto (tramwaj/taksówka 
wodna) słynnymi kanałami weneckimi do placu św. Marka, następnie spacer po Wenecji od Mostu 
Westchneń obok Pałacu Dożów przez Plac św. Marka z wejściem do Bazyliki św. Marka, Most 
Rialto oraz Kanał le Grande. Wyjazd do Polski. 
 
8 dzień - przekroczenie granicy Polski w godzinach porannych.  
 
Program zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części punktów programu odbywa się z zewnątrz. Pilot nie 
oprowadza po zwiedzanych obiektach. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości. Prosimy o 
przygotowanie odliczonej kwoty około 105 euro na bilety wstępu, opłaty lokalne i klimatyczne, wjazdówki do miast 
oraz miejscowych przewodników. Opłata za lokalnych przewodników jest kalkulowana na całą grupę i nie podlega 
odliczeniu w przypadku samodzielnego zwiedzania. 
 
Przedstawiony program jest orientacyjny i może zostać dostosowany do potrzeb oraz uwag grupy. W celu ostatecznej 
kalkulacji z uwzględnieniem Państwa próśb lub uwag prosimy o kontakt na: grupy@funclub.pl 
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