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przewodnik



Wło-
chy 



www.funclub.pl

to odmienność poszczególnych regionów, która przejawia 
się w lokalnych tradycjach kulinarnych, dialektach, stan-
dardzie życia a nawet w krajobrazie. Na północy dominują 
wysokie szczyty Alp, które zimą przyciągają miłośników 
sportów zimowych. Na nizinach żyzna gleba sprzyja upra-
wom rolniczym i winoroślom a na południu ciągnie się 
łańcuch górski Apeninów. Ogromne dziedzictwo kulturo-
we Włoch przypadło poszczególnym regionom nierówno 
w udziale. Pozostałości z czasów cesarstwa rzymskiego 
rozsiane są po całych Włoszech choć naturalnie najwięcej 
jest ich w Rzymie a każdy region posiada liczne arcydzie-
ła sztuki. Najwięcej Polaków odwiedza Rzym + Watykan. 
Godne polecenia są również wycieczki nad Jezioro Garda 
oraz do równie pięknych miejsc - Florencji, Mediolanu czy 
na wschodnie wybrzeże.

Włochy 
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co 
warto 
zobaczyć 

Brunate/ Bellagio/ Como Piazza Duomo/ galeria Vittorio 
Emanuele/ La Scala/ Castello Sfarcesco/  Bazylika San Loren-
zo/ dom Krzysztofa Kolumba na Piazza Ferrari/ via Garibaldi 
z pięknymi pałacami/ parku narodowego Cinque Terre/ Mon-
terosso i Riomaggiore/  Werona/ Piazza dei Signori do Casa 
Capuletti/ Burano/ San Francesco del Deserto/ Florencja / Ba-
zylika Santa Croce z grobami/ Katedra Santa Maria del Fiore 
/Dzwonnica Giotta/ Baptysterium San Giovanni z Drzwiami 
Raju/ Piazza della Signoria/ Bazylika św. Ramirego/ Campo 
Santo Monomentale / Krzywa Wieża/ Rzym/ Watykan/ grób 
Jana Pawła II/  Panteon/ Fontanna di Trevi/ Kapitol/ Forum 
Romanum/ Łuk Tytusa/ Koloseum/ Zamek św. Anioła / Neapol 
/ Santa Lucia/ Plac Municipio z Palazzo Reale/ Castel Nuovo /  
Galerię Umberto I/Castel dell’Ovo / Monte Cassino/ Asyż / Ba-
zyliki św. Franciszka/ Bazylice św. Klary/ Bazylikę Santa Maria 
degli Agneli / Wenecja / Pałacu Dożów/ Plac św. Marka / Ba-
zyliki św. Marka/ Most Rialto/  Kanał le Grande / Val d’Orcia / 
Siena / San Gimignano/ Piombino/ Portoferraio / Piza / kate-
dra, kościół San Michele in Foro / Casta di Puccini / kościół San 
Martino/ mury obronne, Piazza dell’Amfiteatro/ kościół San 
Frediano/ Florencja/ Ponte Vecchio/ Piazza /Signoria / Palazzo 
Vecchio/ kościół Santa Croce /
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Miejsce poświęcone wszystkim bogom. Świątynia na  Polu Marsowym, ufundo-
wana przez cesarza Hadriana w roku 125 na miejscu wcześniejszej z I w.p.n.e.
Budową gmachu kierował Apollodoros, stracony później przez cesarza. 
Panteon poświęcony był bóstwom planetarnym oraz ówcześnie panującemu 
cesarzowi a od VII wieku Panteon jest użytkowany jako kościół katolicki pw. 
Santa Maria ad Martyres, Najświętszej Marii Panny od Męczenników.
Jest jedną z najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytnego Rzymu. 
42. metrowa kopuła Santa Maria del Fiore Filippo Bruneleschiego we Florencji 
została wybudowana pod wpływem tej z Rzymu.

W Wenecji o długości 3,8 km. Ma kształt odwróconej litery "S" i przepływając 
przez środek miasta dzieli je na dwie części, każda po 3 dzielnice (siestery): 
Cannaregio, San Marco i Castello oraz Santa Croce, San Polo i Dorsoduro.
Szerokość cieśniny waha się od 30 do 60 m osiągając głębokość nawet do 6,0 m. 
Brzegi łączą cztery mosty:
Most Akademii (wł. Ponte dell'Accademia)
Most Bosych (wł. Ponte degli Scalzi)
Most Rialto (wł. Ponte di Rialto)
Most Konstytucji (wł. Ponte della Costituzione)

- Canal Grande 

- Bazylika  San Lorenzo 
Bazylika we Florencji budowana od roku 1419 do lat 80. XV wieku. Zaprojek-
tował ją florencki architekt Filippo Brunelleschi. Bazylika powstała na miejscu 
świątyni z okresu romańskiego, założonej w 393 roku.

 - Panteon
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mapa  
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. Podziwianie : dzielnicy Santa Lucia. . Plac Municipio z Palazzo Reale.. Castel Nuovo.. Galerię Umberto I. . Castel dell'Ovo. 

Watykan
Rzym

Florencja

Asyż

Piza

Neapol

Wenecja

Skarby Italii
------

. Bazylika Santa Croce z grobami 
(Dantego, Michała Anioła, Galileusza 
i Machiavelliego).. Katedra Santa Maria del Fiore Dzwonnica Giotta. . Baptysterium San Giovanni z Drzwiami 
Raju Piazza della Signoria.. Palazzo Publico, Most Złotników.

1

2

3

4

5

6

7

. Bazylika św. Ramirego. . Campo Santo Monomentale,
XIII w. cmentarz oraz Krzywą Wieżę. 

. Oglądanie  Watykanu. . Możliwość odwiedzenia grobu Jana Pawła II. . Panteon.. Schody Hiszpańskie.. Fontanna di Trevi, Kapitol.. Pałac Senatorów.. Forum Romanum.. Łuk Tytusa, Koloseum.. Zamek św. Anioła.

. Bazylika św. Franciszka.. Bazylika św. Klary.. Bazylika Santa Maria degli Agneli.

 

. Przejazd / zwiedzanie Wenecji. . Rejs vaporetto (taksówka wodna). 
Kanałami weneckimi do placu św. Marka.. Spacer po Wenecji od  Mostu Westchneń obok 
Pałacu Dożów przez  Plac św. Marka wejście 
do  Bazyliki św. Marka,  Most Rialto.  . Kanał le Grande.   

. Cmentarz wojskowy żołnierzy polskich, 
grób gen. Andersa oraz Opactwo Benedyktyńskie 
z VI w.n.e, które wznosi się na szczycie wzgórza.

Monte Cassino

nie przegap  miejsceLegenda / atrakcje rozrywka zakwaterowanie zabytkiWycieczka objazdowa  jedzenie 



nie przegap  miejsceLegenda / atrakcje rozrywka zakwaterowanie zabytkiWycieczka objazdowa

Rzym

Piza

Neapol

Magia Toskanii------

Luka
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. Bagno Vignoni . Pienzy, . San Quirico d'Orcia i Montepulciano. . A przy okazji degustacje toskańskich 
specjałów: win z Montepulciano, owczych 
serów i najlepszej oliwy. 

 

Siena
val d'orcia

Ventotene

Chianciano 
Terme

. Zwiedzanie - plac II Campo,  . Palazzo Publico, . Wieża Utracjusza 
(z zewnątrz), najpiękniejsza średniowieczna 
katedra we Włoszech. . Przejazd do San Gimignano . Wizyta w jednej z pobliskich winnic, 
możliwość degustacji. . Przejazd do hotelu w okolice 
Montecatini Terme

Portoferraio 

. Po śniadaniu przejazd do portu w Piombino. . Przeprawa promowa na Elbę do Portoferraio. . Zwiedzanie miasteczka, spacer po starym mieście, 
w trakcie którego zobaczymy forty�kacje, 
Teatr Miejski i zwiedzimy rezydencję
Napoleona Palazzio dei Mulini. . Czas wolny, możliwość krótkiego plażowania. . Powrót promem do Piombino. 

. Po śniadaniu przejazd do Pizy. . Zwiedzanie "Pola Cudów" z Krzywą Wieżą,
katedrą, baptysterium i dzwonnicą. . Przejazd do Lukki. . Zwiedzanie: katedra, kościół San Michele in Foro, 
Casta di Puccini, kościół San Martino, mury obronne, 
Piazza dell'Am�teatro,kościół San Frediano. . Przejazd i zwiedzanie jednej z najpiękniejszych jaskiń 
w Europie Grotta del Vento, groty Wiatru.

. po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Florencji. . W programie zwiedzania: . Ponte Vecchio, . Piazza Signoria,. Palazzo Vecchio, . kościół Santa Croce, . katedra NMP Kwietnej, . baptysterium, 
dzwonnica. . Możliwość fakultatywnego 
zwiedzania Galerii U�zi z przewodnikiem . Czas wolny

Florencja

San Gimignano

 jedzenie 

Montecatini-Terme
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WenecjaPadwa

Werona

Przepiękne Włochy północne ------

nie przegap  miejsceLegenda / atrakcje rozrywka zakwaterowanie zabytkiWycieczka objazdowa  jedzenie 

 Como

 Riomaggiore

Cinque Terre

Genua

Mediolan
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. Spacer po centrum.. Wjazd kolejką na punkt 
widokowy Brunate. . Rejs statkiem do miejscowości 
Bellagio, perły jeziora 
Como, powrót autokarem do 
Como trasą widokową. . Czas wolny. . Powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 

. Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Mediolanu. . W programie m.in. Piazza Duomo, 
galeria Vittorio Emanuele, La Scala, Castello Sfarcesco. . Przejazd do Genui.. W programie zwiedzanie katedry San Lorenzo.. Spacer obok domu Krzysztofa Kolumba na
Piazza Ferrari, via Garibaldi z pięknymi pałacami. . Po zwiedzaniu przejazd do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 

. Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd
 do parku narodowego Cinque Terre. . W programie przejazd pociągiem 
lub statkiem (przepłynięcie statkiem uzależnione jest 
od pogody) do Monterosso i Riomaggiore.. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Werony.

. Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Werony,
która swoją popularność zdobyła dzięki roli w 
sztuce angielskiego dramaturga Williama Szekspira
"Romeo i Julia". Dom Julii a w szczególności jej balkon, 
to jeden z najbardziej znanych miejsc we Włoszech. . W trakcie zwiedzania planowany jest spacer od rzymskiego 
am�teatru Arena przez Piazza dei Signori do Casa Capuletti.. Przejazd do Padwy.. W programie zwiedzania wizyta w bazylice św. Antoniego, 
spacer po Piazza delle Erbe. . Przejazd do hotelu w okolicach Wenecji 
na obiadokolację i nocleg. 

. Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Wenecji. . Wycieczka statkiem na wyspy Laguny Weneckiej 
 słynące z pięknych zabytków i hut szkła Murano, 
bajecznie kolorowe domki i koronki Burano, 
wyspy San Francesco del Deserto, 
oraz spacer po mało znanych dzielnicach Wenecji, 
z dala od tłumów turystów. . Czas wolny.  

Jest możliwość również skorzystania ze standardowego 
programu zwiedzania w Wenecji i dołączenia 
do grupy "Skarby Italii". 

nie przegap  miejsceLegenda / atrakcje rozrywka zakwaterowanie zabytkiWycieczka objazdowa

Rzym

Piza

Neapol

Magia Toskanii------

Luka
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. Bagno Vignoni . Pienzy, . San Quirico d'Orcia i Montepulciano. . A przy okazji degustacje toskańskich 
specjałów: win z Montepulciano, owczych 
serów i najlepszej oliwy. 

 

Siena
val d'orcia

Ventotene

Chianciano 
Terme

. Zwiedzanie - plac II Campo,  . Palazzo Publico, . Wieża Utracjusza 
(z zewnątrz), najpiękniejsza średniowieczna 
katedra we Włoszech. . Przejazd do San Gimignano . Wizyta w jednej z pobliskich winnic, 
możliwość degustacji. . Przejazd do hotelu w okolice 
Montecatini Terme

Portoferraio 

. Po śniadaniu przejazd do portu w Piombino. . Przeprawa promowa na Elbę do Portoferraio. . Zwiedzanie miasteczka, spacer po starym mieście, 
w trakcie którego zobaczymy forty�kacje, 
Teatr Miejski i zwiedzimy rezydencję
Napoleona Palazzio dei Mulini. . Czas wolny, możliwość krótkiego plażowania. . Powrót promem do Piombino. 

. Po śniadaniu przejazd do Pizy. . Zwiedzanie "Pola Cudów" z Krzywą Wieżą,
katedrą, baptysterium i dzwonnicą. . Przejazd do Lukki. . Zwiedzanie: katedra, kościół San Michele in Foro, 
Casta di Puccini, kościół San Martino, mury obronne, 
Piazza dell'Am�teatro,kościół San Frediano. . Przejazd i zwiedzanie jednej z najpiękniejszych jaskiń 
w Europie Grotta del Vento, groty Wiatru.

. po śniadaniu wykwaterowanie 
i przejazd do Florencji. . W programie zwiedzania: . Ponte Vecchio, . Piazza Signoria,. Palazzo Vecchio, . kościół Santa Croce, . katedra NMP Kwietnej, . baptysterium, 
dzwonnica. . Możliwość fakultatywnego 
zwiedzania Galerii U�zi z przewodnikiem . Czas wolny

Florencja

San Gimignano

 jedzenie 

Montecatini-Terme
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Włochy charakteryzuje dość zróżnicowany 
klimat. Większą część kraju obejmuje klimat 
śródziemnomorski, który cechują ciepłe i su-
che lata z temperaturą powyżej 20°C i łagod-
ne, wilgotne zimy. Ponieważ prawie 80% kraju 
stanowią góry, wpływa to na mroźne i długie 
zimy, które sprzyjają narciarzom. Jego wpływ 
na warunki atmosferyczne łagodzony jest jed-
nak przez wody Morza Śródziemnego, oblewa-
jący Półwysep. Średnia temperatura w lipcu 
we Włoszech przekracza 25°C, w styczniu waha 
się od kilkunastu stopni na południu do kilku 

Klimat

w północno-wschodniej części kraju. Osoby 
planujące zwiedzanie Włoch, urlop powinny 
zaplanować w terminie od kwietnia do czerw-
ca lub od września do listopada. W tych mie-
siącach temperatura tak nie doskwiera. Ama-
torzy białego szaleństwa miejsca w kurortach 
alpejskich powinni rezerwować już pod koniec 
września a turyści preferujący wypoczynek 
nad morzem, na urlop powinni zarezerwo-
wać sobie czas między czerwcem a wrześniem. 
Wtedy temperatura na południe od Rzymu 
przekracza nawet 40°C. 
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Średniomiesięczna temperatura powietrza i wody oraz liczba godzin słonecznych nad Jeziorem Garda

Średniomiesięczna temperatura powietrza i wody oraz liczba godzin słonecznych w Toskanii
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Kuchnia
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Kuchnia włoska, mimo że długo cieszyła się popu-
larnością głównie ze względu na niskie ceny potraw 
i łatwość ich przyrządzania, zaczyna wreszcie zdo-
bywać pozycję jednej ze słynniejszych kuchni świata. 
Sposób odżywiania się mieszkańców południowych 
Włoch, wyróżniający się dużą ilością świeżych owo-
ców, jarzyn i ryb, należy do najzdrowszych. Niewiele 

jest narodowych kuchni, które mogą się poszczycić 
taką różnorodnością zarówno składników, jak i me-
tod gotowania. Najbardziej znaną na całym świecie 
i charakterystyczną potrawą włoską jest pizza, wy-
nalazek neopolitański. Kolejnym daniem, z którego 
słyną Włosi jest pasta, czyli makaron podawany 
z różnymi dodatkami.
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Przy wyborze wina Włosi nie kierują się snobi-
zmem. Wina szlachetne nie cieszą się tu takim 
szacunkiem jak we Francji czy Anglii. Lekkie czer-
wone wino np. wyrabiane z winogron docetto, 
w upalne dni serwuje się prosto z lodówki a nie-
które mocne białe wina pije się w temperaturze 
zbliżonej do pokojowej. Wina zawsze podaje się 
do posiłku. Warto poprosić o vino sfuso, które po-
daje się w kuflach półlitrowych (un mezzo) lub 
ćwierćlitrowych (un quatro). Wino butelkowe jest 
równie dobre, choć droższe, w restauracjach kosz-
tuje 6€, w sklepie czy domu towarowym o ponad 
połowę mniej.

Wino
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Podobnie jak w innych krajach Unii Europej-
skiej, ceny w większych miastach włoskich 
są znacznie wyższe. Podczas podróży po 
Włoszech tanie zakupy można zrobić w du-
żych sklepach sieci AutoGrill. W miejscowo-
ściach noclegowych znajdują się tanie mar-
kety sieci EuroSpar.

Ceny

Orientacyjne ceny wybranych produktów:

     kawa      0,90 euro

     PRODUKT      CENA

     średnia pizza      4,00 - 9,00 euro
     1l wody mineralnej 
     piwo
     wino stołowe

     1,50 euro
     2,00 euro
     5,00 euro

Co przywieźć z Włoch?
•    kawę
•    oliwę
•    parmezan i inne sery
•    pesto
•    wyroby skórzane: torebki, buty

we Włoszech
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Włosi są spontaniczni, impulsywni i rzadko pozo-
stają niewrażliwi. Przy jakiejś okazji można odczuć 
wyższość okazywaną przez mieszkańców popular-
nych miejscowości turystom z całego świata, aby 
chwilę potem zakosztować serdecznej gościnności. 
Gdyby wybrać jedną, najbardziej charakterystyczną 
cechę tego narodu, to musiała by to być chęć peł-
nego korzystania z życia. To dlatego każdego dnia 

Ludzie

odbywają się tu setki miejscowych uroczystości dla 
uczczenia świętych lub z okazji zakończenia zbiorów. 
Panuje tu kult dobrego jedzenia, obsesja pięknego 
ubierania się a przede wszystkim zwyczaj codzien-
nego wieczornego spaceru w gronie rodzinnym 
(passeggiata), który celebrują tak młodzi, jak i starsi 
w każdym włoskim miasteczku i wiosce.
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 JĘZYK: Włoski

 CZAS PRZEJAZDU: ok. 20 godzin  (od granicy polskiej )  STOLICA: Rzym

 NAPIĘCIE: 220V

 WALUTA: euro

$

 CZAS LOKALNY: czas polski  

PLAŻA:
wstęp płatny; piaszczyste

RELIGIA DOMINUJĄCA:
katolicyzm

NAPIWKI:
We Włoszech napiwek 
nie jest wliczony w 
rachunek. Zwyczajowo 
zostawia się napiwek 
w wysokości 10-15% 
ceny całkowitej.



5 powodów, 
dla których warto pojechać 
do Włoch!
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Historia storożytnego Rzymu 
- tajemnice początków cywilizacji.

Włosi – sympatyczni o bardzo 
ekspresyjnej naturze.

Kuchnia – zróżnicowana regional-
nie, bardzo smaczna i popularna na 
całym świecie.

Wino – intensywne i pełne smaku.

Moda – zawsze modne, niezawodne 
buty i torebki skórzane z najnow-
szych trendów i w atrakcyjnych 
cenach.

5 



si - tak, 
no - nie, 
grazie - dziękuję, 
prego - proszę, 
buongiorno - dzień dobry, 
arrivederci / arrivederla - do widzenia 
buonasera - dobry wieczór 
buonanotte - dobranoc 
ciao - cześć (nieformalne przywitanie) 
ciao - cześć (nieformalne pożegnanie) 
a presto - do zobaczenia 
scusa / scusi - przepraszam
buon appettito - smacznego 
a pagamento - płatny 
gratuito - bezpłatny 
aperto - otwarte 
chiuso - zamknięte 
entrata gratuita - wstęp wolny

Lo ripeta! - proszę powtórzyć 
la stazione dell'autobus - dworzec autobusowy 
la stazione ferroviaria - dworzec kolejowy 
la fermata dell'autobus - przytanek autobusowy 
stazione di autonoleggio - wypożyczalnia samochodów 
Dove posso mangiare a buon mercato? - Gdzie mogę tanio zjeść? 
Quanto costa questo? - Ile to kosztuje?
Che ore sono? - Która jest godzina? 
A che ora? - O której godzinie? 
Mi chiamo… - Nazywam się... 
Mi chiamo… - Na imie mam … 
Come ti chiami? - Jak się nazywasz? 
Sono polacco / polacca. - Jestem Polakiem/Polką 
Vengo dalla Polonia  - Jestem z Polski

17

Słowniczek
jak rozmawiać ?    
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 Miłośniczka podróży bliższych i dalszych. Pasjonatka języków obcych. Stu-
diowała filologię angielską, włoską i niemiecką. Prywatnie miłośniczka żyraf 
i górskich wędrówek. Zdeklarowana italofilka. Włochy to jej druga ojczyzna. 
Zakochała się w nich wiele lat temu, gdy pojechała tam po raz pierwszy i od 
tamtej pory cieszy ją każda możliwość powrotu do kraju pizzy i najlepszych na 
świecie lodów. Urzeczona włoskim językiem, kulturą, muzyką i krajobrazami.
Praca pilota to nie tylko jej zawód, ale również wielka pasja.
     Choć w sezonie turystycznym spotkacie Igę w różnych miejscach Polski i 
Europy, to najchętniej zabierze Was właśnie do krajów Śródziemnomorza – do 
Włoch oczywiście najchętniej i najczęściej, mając nadzieję, że i Wy zakochacie 
się w słonecznej Italii.
     Igę spotkacie najczęściej na imprezach: W+Z Włochy standard, W+Z Wło-
chy dla seniora oraz Skarby Italii. 

Piloci

    Iga Ggoła

Italią "uwiedziona na zawsze i bez wybaczenia". Z zawodu - pilot wycieczek, z wy-
kształcenia - historyk, z charakteru - perfekcjonistka, energiczna, przedsiębiorcza, 
dobrze zorganizowana i odpowiedzialna (w końcu Ślązaczka...), z natury - gaduła 
i powsinoga. Miłośniczka włoskiej kawy - na dobry początek dnia, włoskiego wina - 
na dobry koniec dnia, włoskiej muzyki, włoskiego kina i włoskiej literatury - zwłasz-
cza książek Andrei Cammilleriego o komisarzu Montalbano. Słoneczną Italię chłonie 
całą sobą, z równą swobodą opowiada o historii i sztuce, jak i o zwyczajach i życiu 
codziennym jej mieszkańców, a włoską radością życia swoje grupy zaraża z dużym 
powodzeniem. Wycieczki przez nią prowadzone są zawsze świetnie przygotowane, 
jej opowieści nigdy się nie nudzą, a jeśli wydaje się Wam, że we Włoszech wszystko 
już widzieliście i wszystkiego już spróbowaliście, na pewno wskaże Wam, gdzie 
jeszcze warto pojechać, co jeszcze warto zobaczyć i czego jeszcze koniecznie trzeba 
skosztować. Profesjonalistka, pasjonatka i świetny kompan w podróży.Marysie 
spotkacie najczęśćiej na imprezach: Magia Toskanii oraz Skarby Italii.

Maria Kolasińska



19

Zakochana po uszy we włoskiej kulturze. Studiuje filologie włoską ze specja-
lizacją turystyczną. Uwielbia gdy w życiu coś się dzieje i chętnie podejmuje 
nowe wyzwania. Uzależniona od dobrej kawy a taka jest właśnie we Włoszech. 
Zimą można ją spotkać na włoskich stokach, gdyż jest również instruktorką 
narciarstwa. Energią oraz uśmiechem zaraża całą grupę. Uwielbia sport - jest 
instruktorem Zumby Fitness, a taniec zawsze jest obecny w jej życiu. Wyjazdy 
z Anetą są dopieszczone i dopięte na ostatni guzik ponieważ detal i organizacja 
to jej drugie imię! Anetę spotkacie najczęściej na imprezach: Przepiękne Włochy 
Północne, W+Z Liguria, Tu Romeo zakochał się w Julii.

Aneta Mandrela



       20

Ulica:  ul. Grunwaldzka 399
Kod pocztowy:  60-173
Miasto:  Poznań
Telefon:  tel./fax. +48 61 66 28 616
Email:  funclub@funclub.pl

www.funclub.pl

Kontakt

Biuro podróży 
Funclub - Poznań




