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29.04  – 05.05.2023 r. (7 dni) 
1 DZIEŃ: 29.04.2023 

Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach wieczornych. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch. 

2 DZIEŃ: 30.04.2023 

Przyjazd do WENECJI w godzinach porannych i chwila czasu na odświeżenie po podróży. Rejs statkiem po Lagunie Weneckiej do centrum Wenecji. Zwiedzanie z 
przewodnikiem: dawny budynek Sądu oraz miejsce panowania władców miasta Pałac Dożów (z zewnątrz), Most Westchnień, Plac św. Marka – zdaniem Napoleona 

„najpiękniejszy salon świata”. Następnie Bazylika św. Marka (z zewnątrz) oraz spacer wąskimi uliczkami do Mostu Rialto. 

W ciągu dnia czas wolny na zakupy i posiłek we własnym zakresie. Przejazd do hotelu w okolicy Chianciano Terme, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3 DZIEŃ: 01.05.2023 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do RZYMU i zwiedzanie z przewodnikiem: spacer rozpoczniemy poznając najbardziej rzymską dzielnicę Trastevere, z urokliwym 

uliczkami i placami, z pyszną kuchnią i swojską atmosferą. Następnie jedyna na Tybrze Wyspa Tyberyjska oraz spacer po Dzielnicy Żydowskiej, antyczny stadion Circo 

Maximo z widokiem na Palatyn, wejście na wzgórze Awentyn, na którym znajduje się Bazylika św. Sabiny oraz „Dziurka od Klucza”  – z pięknym widokiem na kopułę 

Bazyliki św. Piotra. Spacer po Ogrodach Pomarańczowych i podziwianie panoramy miasta. W ciągu dnia czas wolny na zakupy i posiłek we własnym zakresie. 

Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

4 DZIEŃ: 02.05.2023 

Śniadanie. Przejazd do WATYKANU i zwiedzanie z przewodnikiem: Bazylika św. Piotra – miejsce, w którym od 2 tys. lat spoczywają doczesne szczątki namiestnika 

Chrystusa na Ziemi, pierwszego papieża – św. Piotra. W Bazylice nawiedzimy grób św. Jana Pawła II. Będziemy również podziwiać najcenniejsze dzieła sztuki okresu 
odrodzenia i baroku. Wśród nich baldachim z brązu wykonany przez G.L. Berniniego i słynną „Pietę” Michała Anioła – „najpiękniejszą rzeźbę przeszłości, teraźniejszości i 

przyszłości.” Następnie zwiedzanie RZYMU z przewodnikiem: dawne Mauzoleum Hadriana, a dzisiejszy Zamek św. Anioła, Plac Navona z fontanną „Czterech Rzek” 

Berniniego oraz Kościołem św. Agnieszki, Panteon – perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e. – jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień 
w całości. Następnie spacer urokliwymi uliczkami rzymskimi do najsławniejszej fontanny świata – Fontanny di Trevi oraz pobliskich Schodów Hiszpańskich. 

W ciągu dnia czas wolny na zakupy i posiłek we własnym zakresie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 

5 DZIEŃ: 03.05.2023 

Śniadanie. Przejazd do WATYKANU na spotkanie z Papieżem podczas Audiencji Generalnej (odbywa się tylko w czasie obecności Papieża w Watykanie), będącej 

spotkaniem głowy kościoła rzymskokatolickiego z wiernymi w formie katechezy. Po otrzymaniu papieskiego błogosławieństwa, które oficjalnie kończy Audiencję, udamy 
się na dalsze zwiedzanie z przewodnikiem: Bazylika św. Jana na Lateranie – jedna z 4 Bazylik Większych oraz pobliskie Święte Schody, następnie dotrzemy do 

najsłynniejszego amfiteatru świata – Koloseum oraz pospacerujemy wzdłuż Forum Romanum (oba zabytki z zewnątrz). Kolejnym punktem będzie wzgórze Kapitol – 

miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu wraz z Ołtarzem Ojczyzny i Placem Weneckim, przy którym stoi pomnik 

przypominający o wielkim dziele zjednoczenia państwa włoskiego w latach 1860-1870 i przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora Emanuela II. 

W ciągu dnia czas wolny na zakupy i posiłek we własnym zakresie. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

6 DZIEŃ: 04.05.2023 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do PIENZY – zwiedzanie urokliwego toskańskiego miasteczka znanego z pięknych widoków i pysznego sera pecorino. Czas wolny 

na posiłek we własnym zakresie oraz zakupy. Następnie wyjazd w drogę powrotną do kraju. 

7 DZIEŃ: 05.05.2023 

Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TYLKO 930 PLN/os*                                        Źródło: Pixabay 
* po dofinansowaniu z ZFŚS (7 dni dofinansowania) i ZZ „KADRA”  
cena 1080 PLN po dofinansowaniu z ZFŚS (dla niezrzeszonych w ZZ „KADRA”) 

całkowity koszt 1990 PLN (dla wszystkich pozostałych) 
Cena obejmuje: 

transport autokarem klasy LUX (WC, klimatyzacja, barek, DVD), zakwaterowanie (4 noclegi) w hotelach***, (1 nocleg w hotelu w Chianciano Terme,  

3 noclegi w  hotelu  w okolicy Rzymu) pokoje 2 os. z łazienkami, (pokoje 1-os z dopłatą 320 zł), wyżywienie: 4 śniadania kontynentalne wzmocnione  

i 4 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie KL 25 000 EUR /z rozszerzeniem o Covid 19/ i NNW 20 000 PLN /SIGNAL IDUNA/, składkę na 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy, podatek VAT  

Cena nie obejmuje:  

świadczeń nie wymienionych w ofercie, wydatków osobistych, napoi do obiadokolacji, obowiązkowych kosztów związanych z realizacją programu: 

opłat wjazdowych tzw. check point, taksy klimatycznej, biletów wstępu, zestawu słuchawkowego tour guide, przewodników po Rzymie, 

Watykanie i Wenecji, rejsu statkiem razem około 100 EUR/os., ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 5 % wartości wycieczki (lub 7 % w 

przypadku chorób przewlekłych)  

UWAGI: Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, pilot nie oprowadza po wnętrzach obiektów. Dokument tożsamości : dowód osobisty lub 

paszport. Aktualne przepisy wjazdowe: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wlochy 

Zapisy mailowo na adres: poczta@zzkadra.j-bie.pl (proszę podać: imiona i nazwisko/a, 

pesel, nr telefonu) lub telefonicznie pod numerem 3596 

zaliczka 400 PLN/os. (ilość miejsc ograniczona) 
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