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Dzień1 

 Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach popołudniowych, przejazd nocny do Włoch. 

 

Dzień 2. 

 Przyjazd do Włoch, czas na poranną toaletę oraz śniadanie (we własnym 

zakresie). Przejazd do Florencji – stolicy Toskanii, spacer  z przewodnikiem po Piazza del 

Duomo obok baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, Most Złotników. Czas na zakup 

pamiątek. W godzinach popołudniowych przejazd w okolice Rzymu, obiadokolacja, 

nocleg. 

 

Dzień 3.  

Śniadanie, zwiedzanie barokowej części Rzymu m.in.: Bazylika Św. Piotra, 

Panteon, Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevit, przerwa na obiad, 

następnie ciąg dalszy zwiedzania Rzymu. Powrót do hotelu, nocleg w okolicy Rzymu. 

 

Dzień 4.  

 Śniadanie, zwiedzanie południowo-wschodniej części Rzymu, m.in.: Koloseum, 

Forum Romanum, czas na zakup pamiątek. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, 

obiadokolacja, nocleg w ok. miejscowości Montecatini Terme. 

 

Dzień 5. 

Śniadanie, przyjazd do Pizy, ojczyzny Galileusza, miasta słynnej Krzywiej Wieży. 

Wizyta na Piazza dei Miracoli – placu Cudów, jednym z najbardziej rozpoznawalnych 

miejsc świata. Na wielkim zielonym trawniku zachwycają wspaniałe budowle z białego 

marmuru z Carrary. Krzywa Wieża, budowana przez 200 lat i naprawiana kosztem 30 

mln EUR przez 12 lat, aby z odchylenia 5,5 m zmniejszyć je o 38 cm (dzięki Polakowi). 

Popołudniowy odpoczynek na plaży. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w ok. 

Montecatini Terme. 
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Dzień 6. 

 Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do la Spezia, nasępnie przejazd pociągiem 

przez najczystszy region Wybrzeża Liguryjskiego - Cinque Terre do malowniczych 

miasteczek, usytuowanych na zboczach górskich - Riomaggiore, Manarola i Monterosso. 

Czas wolny na zakup pamiątek. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w ok. Padwy. 

 

Dzień 7.  

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wenecji. Rejs na wyspę Murano, 

słynącą z wyrobu szkła. Spacer po centrum, wizyta w warsztacie, gdzie wyrabia się szkło 

artystyczne. Kontynuacja rejsu na wyspę Burano, znaną z kolorowych domów i wyrobu 

koronek. Spacer po wyspie, czas wolny. Rejs do Wenecji. Spacer od Mostu Westchnień, 

obok kampanili - najwyższej budowli w mieście - do placu św. Marka z bazyliką. Czas na 

zakup pamiątek. Przejście do restauracji na obiadokolację. Powrót do Polski. 

 

Dzień 8.  

 Przyjazd do Nowego Sącza w godz. 10:00 – 12:00. 

 

Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób + 3 osoby opieki GRATIS! 

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem, 

- 5 nocy + wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacja), 

- dodatkowy obiad w drodze powrotnej, 

- opieka pilota/przewodnika, 

- ubezpieczenie NNW, KL, 

- bilety na metro w Rzymie,  

- prom do Wenecji + wyspa Burano i Murano, 

- przejazd kolejką – Florencja, 

-     wstęp na Plac Cudów – Piza, 

-    Cinque Terre bilet na pociąg + rejs, 

-    Cinque Terre Ścieżka Miłości, 

- zestawy tour – guide dla grupy, 

- obowiązkowa opłata na TFG – 10zł/os – składka nie jest przychodem biura. 
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Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który 

może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych 

miejsc. 

 

 

UWAGA: Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja od 4 do 6 miesięcy! 

      Wymagany aktualny dokument: dowód osobisty lub paszport! 

 


