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Dzień 1.  

Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach popołudniowych (18:00), przejazd nocny do 

Włoch. 

 

Dzień 2. 

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

zakresie). Ciąg dalszy podróży. Przyjazd do hotelu ok. godz. 18:00, zakwaterowanie, 

odpoczynek po podróży, 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. 

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. Przejście do restauracji na obiad. Przejazd 

do miejscowości Rosolina Mare, zakwaterowanie, nocleg (ok. godz. 01:00 w nocy). 

 

Dzień 5. 

Śniadanie, przejście na plaże – całodniowe zażywanie kąpieli słonecznych oraz 

morskich. Gry i zabawy. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg w Rosolina Mare. 

 

Dzień 6. 

Śniadanie, przejazd do Werony, spacer malowniczymi uliczkami miasta Romea i 

Juli. Powrót do hotelu przejście na plaże – zażywanie kąpieli słonecznych oraz morskich. 

Gry i zabawy. Obiadokolacja, nocleg. 
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Dzień 7.  

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Wenecji, rejs na wyspę. Spacer od 

Mostu Westchnień, obok kampanili - najwyższej budowli w mieście - do placu św. Marka 

z bazyliką. następnie czas na zakup pamiątek. Powrót do Polski. W drodze powrotnej 

obiadokolacja (dodatkowo płatna 18e/os). 

 

Dzień 8. 

Planowany przyjazd do Nowego Sącza w godzinach rannych.  

 

Cena: skontaktuj się z nami 

grupa min. 45 osób + 3 osoby opieki GRATIS! 

 

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem, 

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

- opieka pilota/przewodnika; 

- ubezpieczenie NNW, KL;  

- bilety na metro w Rzymie,  

- prom do Wenecji, 

- obowiązkowa opłata na TFG – 10zł/os – składka nie jest przychodem biura. 

 

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! 

 

 


