
Maciek - 537 444 242

Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

WŁOCHY 
Bolonia, Asyż, Neapol, Wezuwiusz, 

Pompeje, San Marino, Udine
 

Świadczenia:
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video)                                          
 5 noclegów w tym 3 w hotelu Conti*** w San Mauro Mare 
 5 śniadań, 5 obiadokolacji, woda i wino do posiłków (hotel Conti)
 impreza muzyczno-taneczna
 opieka pilota
 obowiązkowa opłata na fundusz gwarancyjny
 ubezpieczenie NNW i KL

PROPONOWANY PROGRAM
DZIEŃ I
Wyjazd z kraju ok. godz. 18.00. Przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch
DZIEŃ II 
Przyjazd do Bolonii krótki spacer po starym mieście: Rynek Główny (piazza Maggiore), bazylika San Petro-
nio, wieża Asinelli, czas wolny, przejazd do San Mauro Mare, zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, obia-
dokolacja, nocleg.
DZIEŃ III
Śniadanie godz. 7.00-7.30, o godz. 8.00 wyjazd do Asyżu, zwiedzanie Bazyliki Górnej i Dolnej oraz grobu św.
Franciszka, następnie przejazd do hotelu pod Neapolem, obiadokolacja, nocleg
DZIEŃ IV
Śniadanie godz. 8.00-8.30, po śniadaniu przejazd do Neapolu, zwiedzanie: Castel Nuovo, teatr San Carlo,
spacer ulicą Toledo, następnie zobaczymy kościoły Gesu Nuovo, Santa Chiara, Sant’ Angelo a Nilo, San Do-
menico Maggiore, następnie Capella di Sansevero, gdzie zobaczymy najważniejszy zabytek kaplicy Cristo Ve-
lato, Chrystus nakryty całunem, następnie katedra San Gennaro (św. Januarego, patrona miasta), czas wol-
ny, następnie Castel Capuano i Porta Capuana, powrót do hotelu na późną obiadokolację, nocleg
DZIEŃ V
Śniadanie godz. 8.00-8.30, po śniadaniu przejazd i wejście na Wezuwiusz, następnie przejazd do Pompei,
gdzie 24 sierpnia 79 r. pod grubą warstwą wulkanicznego popiołu zniknęło 20-tysięczne miasto, zwiedzanie
ruin, następnie przejazd do hotelu Conti w San Mauro Mare, obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ VI
Śniadanie ok. godz. 8.30-9.30, dla osób chętnych wyjazd do San Marino - degustacja lokalnych trunków,
następnie zwiedzanie Centro Storico,  Średniowieczne domy, place i  fortyfikacje,  ratusz Palazzo Publico  -
siedziba  rządu  republiki,  katedra  św.  Marino,  następnie  przejazd  do  winiarni  Battistini,  degustacja  win,
powrót do hotelu, ok. 18.00 obiadokolacja, ok. 20.30 impreza muzyczno-taneczna, nocleg
DZIEŃ VII
Śniadanie ok. godz. 8.30-9.30, wykwaterowanie, ok.  10.00 przejazd do  Udine,  krótki  spacer po Starym
Mieście: Brama Wjazdowa, kościół z XVI w., Plac Wolności, Wieża Zegarowa, następnie przejazd do Polski 
DZIEŃ VIII
Przyjazd do Polski godzinach porannych

Cena nie zawiera:  wstępów do zwiedzanych obiektów, wjazdów do miast, lokalnych przewodników, oraz
słuchawek ok. 60 EUR.

Jest to proponowana oferta. Każdy program przygotowujemy indywidualnie. 
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