
 

 

 
 

+48 18 448-76-16 • www.austral.com.pl • biuro@austral.com.pl 

 

BIURO PODRÓŻY AUSTRAL Barbara Tomasiak • NIP: 734-308-46-49  

ul. Nawojowska 4/323, 33-300 Nowy Sącz 

 

1/6 

  

Dzień 1.  11.10.2021 

Vooooolaaaareeeee, zaczyna się nasza podróż! Wyjazd z Krakowa o godz. 13:00, przejazd 

nocny do Włoch.    

Dzień 2.  12.10.2021 

Przyjazd do hotelu około 13 tej. Odpoczynek. Im lepiej poznasz Włochy, tym lepiej zrozumiesz, jak 

ważne są pewne rytualne chwile wypoczynku. Około 17 przejazd metrem do centrum Rzymu. Życie pod gołym 

niebem... to jest prawdziwy sekret Rzymu. "Quanto sei bella Roma, quando è sera" ′′ Ależ Ty jesteś piękny Rzym, 

kiedy jest wieczór ′. Rzym jest ogromny, z około 35 dzielnicami i 3 milionami mieszkańców la „città eterna” to 

dziki labirynt wypełniony ukrytymi skarbami gotowymi do odkrycia. Poznacie je. Zaczniemy zapewne zwiedzanie 

od  Piazza Navona. Jeden z najpiękniejszych rzymskich, włoskich, światowych placów z największych dziełem 

Berniniego — La Fontana dei Fiumi (Fontanna Rzeki). To tutaj też możemy skosztować w Tre Scalini 

najlepszych autentycznych tartufo. Według wielu trzeba spróbować przynajmniej raz w życiu. To prawie symbol 

Rzymu. Tego wieczoru zapewne też zagubimy się w zaułkach Rzymu. Dotrzemy do słynnej ulicy Via Vittorio 

Veneto , która kiedyś była salonem świata, jeszcze mocniej uświetnionym przez, jak się domyślacie, arcydzieło 

Federico Felliniego - „La Dolce Vita”. Zresztą Rzym znany niegdyś był jako „Hollywood nad Tybrem”. To 

miejsce w Rzymie, które wielu ludzi kocha i odwiedza każdego roku dla przepychu i ekskluzywnego stylu życia. 

Tego pięknego, zapewne , wieczora udamy się do ukrytego skarbu na skalę światową. Mało kto wie o nim. Otóż 

w kościele San Luigi dei Francesi znajdują się trzy obrazy słynnego Caravaggio. To nie lada gradka. Większość 

dzieł sztuki jednak oglądamy w muzeach. A tu… Zaskoczenie. Naprawdę biały kruk. W dalszej wędrówce 

odwiedzimy:  Panteon (  najlepiej zachowanym budynek z czasów starożytnego Rzymu. ), Fontannę Di Trevi ( 

to Fellini dał jej nieśmiertelność. Stała się „bohaterką” „ La Dolce Vita” ). Jeśli nie będzie Wam za słodko po 

tartufo polecimy dwa słodkie miejsca na mapie Rzymu i jak kultowe. Każdy barista czy miłośnik kawy nie może 

tam nie zjawić się. A mowa o Sant' Eustachio Il Caffè. Tuż za rogiem od Panteonu. Jest powszechnie uważana 

za jedną z najlepszych kawiarni nie tylko w Rzymie, ale i na świecie. Rzymianie sączą tu espresso od 1938 roku. 

Drugim miejscem jest Giolitti. Od 1900 Giolitti pielęgnuje zamiłowanie do perfekcji. Najstarsza i najbardziej  



 

 

 
 

+48 18 448-76-16 • www.austral.com.pl • biuro@austral.com.pl 

 

BIURO PODRÓŻY AUSTRAL Barbara Tomasiak • NIP: 734-308-46-49  

ul. Nawojowska 4/323, 33-300 Nowy Sącz 

 

2/6 

 

znana lodziarnia w stolicy. Lody Giolittiego najlepsze! No i oczywiście kawa. Ale to nie koniec smaków. 

Pokażemy Wam miejsce, gdzie spotykała i spotyka się cała śmietanka artystyczna Rzymu. Mowa o Harry’s Bar 

Roma . Ambasadorzy słodkiego życia we Włoszech. Harry's Bar Rome był i nadal jest jednym z najbardziej 

ekskluzywnych miejsc w Rzymie. Jest sercem rzymskiego splendoru, stworzonego z celebrytów i uroku, który 

wciąż lśni od początku lat 60-tych. To tu bywali i bywają Antony Hopkins, Paolo Sorrentino, Woody Allen. Na 

koniec tego rzymskiego filmowo – kawowego spaceru udamy się w stronę uliczki Via Margutta. Krótka, wąska 

i malownicza ulica, ma jedne z najbardziej zapierających dech w piersiach budynków pokrytych winoroślą w 

całym Rzymie. Zdobędziemy dzienną dawkę zieleni tutaj! Przy Margutta 51 kręcono film „Rzymskie wakacje”. 

By dopełnić satysfakcji już nocnym Rzymem udamy się w kierunku Hiszpańskich Schodów. Miejsce 

charakterystyczne dla każdego Rzymianina i pełne, również, designerskich witryn najbardziej ekskluzywnych 

sklepów takich marek, jak Dolce&Gabbana, Versace czy Dior. Kolacja i nocleg w hotelu. 

 

Dzień 3.  13.10.2021 

 Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd metrem do Rzymu. Zaczniemy od krótkiego spaceru alejką przy 

Tybrze. Poczujemy się jak Jep Gambardella z oscarowego „Wielkiego Piękna”.  Udamy się w kierunku 

Awertynu. Awentyn nie należy do najczęściej odwiedzanych miejsc w Rzymie. A szkoda nie zobaczyć 

legendarnych wzgórz Rzymu. To tutaj zobaczymy Watykan przez dziurkę do klucza. Spojrzycie na Bazylikę z 

takiej niespotykanej perspektywy. Pięknych widoków na Awentynie jest więcej. I pokażemy je Wam. Ogród 

Pomarańczowy robi wrażenie. Warto tu zajrzeć nie tylko dla pomarańczowych drzewek i rosnących między 

nimi cyprysów. Stąd ujrzymy Zatybrze, Janikulum czy też dachy Vittoriano. Ogród Pomarańczowy 

przylega do niezwykłego miejsca. Santa Sabina zauroczyła nas od pierwszego wejrzenia. Jak wiecie 

kościołów w Rzymie jest bardzo wiele, ale ten robi piorunujące wrażenie.  Oprócz Ogrodu Pomarańczowego 

znajduje się tu także sezonowy Ogród różany, w którym rośnie ponad 1100 gatunków róży. A może i 

dojrzycie kamiennego supermena. Dalej czeka nas spacer w kierunku Forum Romanum, czyli najstarszego 

placu miejskiego w Rzymie i do Colosseum - najbardziej znanego symbolu Wiecznego Miasta. Około 16 tej 

udamy się w podróż w kierunku miasta u stóp wulkanu, czyli Neapolu. Kolacja w hotelu i nocleg. 

 

Dzień 4.  14.10.2021 

 Zobaczyć Neapol… i się zakochać. Dzień zaczniemy jeszcze w ciemności, by zdążyć na nie lada atrakcję, 

czyli wschód słońca na jednym z najbardziej niebezpiecznych wulkanów świata – Wezuwiuszu, kompletnie w 

odległej historii zniszczył rzymskie miasta. To będzie naprawdę niesamowita przygoda. Gdy ochłoniecie 

zjedziemy w dół w kierunku Neapolu. 

I tu nie koniec atrakcji.  Neapolu nie da się opisać, bo w kilku słowach można schwytać myśl, logikę, 

sposób na życie. Neapol jest wszystkim. Neapol to nic. Neapol to prawdziwa magia. Neapol -  miasto głośne,  

https://www.harrysbar.it/en/vip/antony-hopkins
https://www.harrysbar.it/en/vip/paolo-sorrentino
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nieokiełznane, szalone…i pełne symboli. Dla wielu jest to najbardziej intrygujące miasto na świecie. Vedi Napoli 

e poi muori. Jak już zobaczysz Neapol, nie musisz widzieć nic więcej.  - mawia się. Zaczniemy spacer od wąskich 

i gwarnych uliczek. Może uda nam się dostrzec dziwny spektakl. Oto z okien kamienicy, na sznurze, ktoś spuszcza 

koszyk, przechwytywany na dole przez urzędujących na parterze budynku sklepikarzy. Ten stary obyczaj nazywa 

się o’panar i jest sprytną metodą załatwienia sprawunków stosowaną przez tych, którzy nie mogą bądź nie chcą 

wychodzić z domu. Koszyk, spuszczany z listą zakupów i drobnymi, jest zapełniany przez zaufanych 

sprzedawców i wciągany z powrotem na górę przez zadowolonego nabywcę. 

Będziemy wędrować w kierunku Via San Gregorio Armeno. Uliczka pełna szopek, pulcinella, figurek znanych 

postaci i symboli Neapolu - cornetto portafortun. Na pewno już zgłodniejecie. A jak jedzenie w Neapolu to pizza. 

Jak się mówi, być w Neapolu i nie zjeść pizzy, to jak być w Paryżu i nie zobaczyć Wieży Eiffla. Udamy się na 

margharitę w kultowe miejsce. A mowa o Pizzeria da Michele. Na pewno widzieliście film „Jedz, módl się, 

kochaj” z Julią Roberts. To w tej pizzerii została nakręcona jedna ze scen. Jak nie widzieliście na pewno pokażemy 

ten film w autokarze. 

Oczywiście resztę dnia też spędzimy po neapolitańsku. Zobaczymy street art, w tym liczne murale z podobizną 

Maradonny. Dla fanów Napoli Maradona jest bogiem. Zresztą pokażemy Wam  Bar Nilo z ołtarzykiem z 

relikwiażem wlosów Maradonny. „Dla nas Maradona to więcej niż mężczyzna. Jest bogiem. My, Neapolitańczycy, 

kochamy piłkę nożną i żyjemy dla niej” – powiedział Carmine, właściciel baru,  w wywiadzie przy espresso. 

Udamy się też na stacje metro, która jest dziełem sztuki. Mowa o Toledo. Otwarta galeria sztuki. Przejedziemy 

się linią 1. W skład Stacji Sztuki wchodzą stacje: Garibaldi, Università, Municipio, Toledo, Dante, Museo, 

Materdei, Salvator Rosa. 

Jeśli choć trochę zgłodniejecie polecimy Wam skosztowanie w Neapolu obowiązkowych łakoci a mowa o 

sfogliatella, i babà - taki typowy neapolitański deser. A do tych przysmaków obowiązkowo kawa. I to nie byle 

jaka. Podejdziemy do Il vero bar del Professore. Serwują tam najlepsza, naszym zdaniem, kawę na świecie, a 

mowa o … caffe alla nocciola, czyli kawie z dodatkiem kremu z orzechów laskowych. Stały przystanek dla 

neapolitańczyków i turystów. W pobliżu uraczymy się historią i widokiem Teatro San Carlo. 

Najstarszy teatr operowym na świecie. Jako dopełnienie wrażeń pokażemy Wam Klasztor świętej Klary. Zimą 

Neapol pachnie cytrusami z przyklasztornego ogrodu. Ujrzymy krużganki pokryte freskami, aleje bogato zdobione 

ręcznie malowanymi kaflami, fontanny, drzewa pomarańczowe i cytrynowe. Poczujemy ciszę, w której 

rozbrzmiewa śpiew ptaków. 

Po tak emocjonującym dniu wrócimy do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
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Dzień 5.  15.10.2021 

Jedziemy w kierunku smaków limoncello, sorbetów cytrynowych, królestwa cytryn i syren. Kierunek 

Sorrento. Nazwa Sorrento pochodzi od mitycznych Syren – Surrentum, które swoim przepięknym śpiewem 

wabiły żeglarzy, zwiastując nieszczęśliwy koniec morskiej wyprawy.  Dojeżdżając zatrzymamy się na fotostop 

z piękną panoramą na początek wybrzeża w Sorrento. Pierwsze miasto, które znajduje się podobno na 

najpiękniejszym wybrzeżu we Włoszech – Amalfi. Zwiedzanie Sorrento rozpoczynamy od największej atrakcji 

miasta  Ogrodu cytryn, czyli I Giardini di Cataldo.  Następnie udamy się w w stronę kolejnego, malowniczego 

miejsca – Marina Grande. Czeka nas jeszcze słodka wizyta na lodach z cytryn,  cedru, białej brzoskwini czy tak 

wymyślnych smakach jak złoto Wezuwiusza w Gelateria David, o której nawet pisał amerykański Forbes. Ale to 

dopiero początek atrakcji. Czeka nas rejs na Capri. Capri, niezwykła wyspa. Od ponad wieku Capri przyciąga 

pisarzy, aktorów, magnatów biznesowych i przywódców politycznych. Wyspa Capri znajduje się w nieustannej 

równowadze między snem a rzeczywistością. Capri jest uważana za najpiękniejszą wyspę na Morzu 

Śródziemnym. Krystalicznie czyste morze, zapierające dech w piersiach krajobrazy, dobre jedzenie. Czeka nas 

tutaj wiele atrakcji. Zapewne część z Was uda się na sałatkę capresse ( które notabene wywodzi się z wyspy Capri 

), by przeżyć smak lat sześćdziesiątych i na zdjęcia do restauracji Da Paolino Restaurant. Restauracja Da Paolino 

świeci własnym światłem. Wystarczy podnieść głowę, aby zakosztować smaku lat sześćdziesiątych wśród diw, 

gwiazd i gwiazd na firmamencie. Zwiedzimy również Villę San Michele. Otacza ją imponujący ogród, który 

niedawno zdobył nagrodę za najpiękniejszy prywatny park we Włoszech. Dla tych, o silnych nogach polecimy 

Via Krupp. Panoramiczne ogrody i niesamowity wyczyn inżynierii. Przy pięknej pogodzie, a zapewne taka 

będzie, poopalamy się  w promieniach jesiennego słońca, a kto będzie chciał może skorzystać z kąpieli wodnych. 

Ale to nie wszystko. Dla chętnych rejs wokół wyspy i zobaczenie Grota Azzurra. Bajkowe formacje skalne. Ale 

to nie koniec. Podczas rejsu można zobaczyć Koralową Gotę, którą zamieszkują czerwone koralowce. A na deser, 

wisienka na torcie ujrzycie Faraglioni - cztery skały o ostrych kształtach wypiętrzające się z wody.  Bo jak szaleć, 

to na Capri. 

I tak miło zakończymy dzień.  na Capri. Z powrotem udamy się w okolice Neapolu na kolację z przepysznym 

bogatym w owoce morza makaronem i winem przy włoskiej muzyce na żywo.  

 

Dzień 6.  16.10.2021 

Wyjazd z hotelu w stronę Wybrzeża Amalfi w stronę Ravello, do którego prowadzi stroma i kręta droga. 

Wiemy i Was przekonamy, że na końcu stromych i krętych dróg czeka na nas coś pięknego. Podbój Ravello 

rozpoczynamy od Villi Rufolo. Tu, pośród ogrodów Villi Rufolo Wagner komponował Persifala, na Piazza 

Centrale przesiadywał Joan Mirò, a na wakacje przyjeżdżała Greta Garbo. Rufolo uważana była za największą i 

najdroższą willę na wybrzeżu. Obecnie, Willa Rufolo to przede wszystkim bajkowe ogrody i przepiękne 

widoki. Dalej podążymy w stronę Villi Cimbrone. Villa Cimbrone jest koroną laurową Ravello.  
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Prawdopodobnie najbardziej pamiętny widok na Wybrzeżu Amalfi. Poczujemy się też wyjątkowo na Tarasie 

Nieskończoności otoczonym serią marmurowych popiersi, które w pogodne dni błyszczą na tle błękitnego nieba. 

Gore Vidal, znany amerykański pisarz i długoletni mieszkaniec Ravello, chwalił się kiedyś, że widok z tarasu jest 

najwspanialszy na świecie i każdy, kto kiedykolwiek odwiedził go w pogodny dzień, miałby kłopot z 

kwestionowaniem go. Widok wznoszący się ponad 365 metrów nad Morzem Śródziemnym. Co odważni skierują 

wzrok w dół. To nie wszystko jeszcze. Będąc w Ravello pokażemy Wam Oscar Niemeyer Auditorium. Sala 

koncertowa zbudowana przez Oscara Niemeyera, słynnego brazylijskiego architekta, który zmarł w 2012 roku.  

Po takich atrakcjach czeka nas kolejny punkt programu. Wynajętymi busami przejedziemy wąską kręta droga do 

Amalfi. To tutaj zrobimy przerwę na zakup ceramiki i słynnego napoju z cytryn - lokalnego likieru cytrynowego, 

który stał się popularny na całym świecie. A może co niektórzy usiądą i ciekawość podniebienia uzupełnią 

szklanką lodowatego limoncello. Inni zapewne pójdą do Andrea Pansa. To tutaj jest królestwo słodyczy Amalfi 

wraz z najsłynniejszym na Wybrzeżu Amalfi deserem. A rzecz o cytrynowej rozkoszy. Deser z cytryn Sfusato 

Amalfitano - Delizia al limone. 

Po przyjemnych chwilach udamy się w dalszą podróż podziwiając w całej okazałości Wybrzeże Amalfi. Ruszymy 

w stronę Positano. Mówi się o nim włoska wersja Santorini. Choć też w Santorini mówi sięo greckiej wersji 

Positano. Znane jest na całym świecie!  Pocztówkowe miasteczko. Kolorowe domki, które nierzadko służą jako 

luksusowe hotele i wille oraz otaczające je turkusowe morze robi wrażenie. Po zachwycie tym widokiem czeka 

nas jeszcze parę miejsc po drodze zapierających dech w piersiach. Mowa o widokach na morze. Powrót do hotelu, 

kolacja, nocleg. 

 

Dzień 7.  17.10.2021 

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie udamy się w kierunku Padwy.  W Padwie czeka nas krótki 

spacer po uliczkach tego urokliwego miasta. Z pewnością wejdziemy do papieskiej bazyliki św. Antoniego, 

znanego na świecie jako potężny cudotwórca i płomienny głosiciel Ewangelii. Zobaczymy również 

Uniwersytet w Padwie. Jest on jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych miejsc w Europie do uczenia się. 

Po tak przyjemnej przechadzce możemy wstąpić do Caffe Pedrocchi -  najstarszej kawiarni w Padwie i jeden z 

najstarszych barów na świecie (piąta najstarsza kawiarnia na świecie!  )z ciekawą historią i niespotykaną dobrą, mocną 

kawą ze słodkim, gęstym, miętowym kremem. Niebo w gębie!. Zresztą ta kawiarnia serwuje dużo smakołyków z 

mięta, bo choćby możecie spróbować miętowego torcika czy drinka z miętą. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, 

nocleg. 

 

Dzień 8.  18.10.2021 

Śniadanie, wykwaterowanie a po nim przejazd do Wenecji – najsłynniejszego miasta na wodzie. My 

postaramy się pokazać Wenecję w pewnej części podręcznikowo, ale i zaskakując nieoczywistościami.  
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Oczywiście zobaczymy Plac Marka, przystań gondoli przy placu Św. Marka czy Most Westchnień, ale też 

zaprowadzimy Was do mało znanej bajkowej księgarni. Mowa o Libreria Acqua Alta. Acqua Alta Libreria w 

Wenecji to marzenie miłośników książek! Pójdziemy na taras widokowy w restauracji na dachu Hotelu Danieli. 

Zobaczycie jak wygląda wnętrze najdroższego hotelu w Wenecji, w którym spali m.in. Angelina Jolie i Johny 

Deep. Jest to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych w Wenecji. To nie koniec punktów widokowych. 

Zerkniemy na Wenecję z tarasu w renesansowym budynku Fondaco di Tedeschi. Czas pomyśleć o przerwie… na 

kawę. W Wenecji takim miejscem, gdzie po prostu trzeba być choć raz jest zapewne Cafe Florian. Najstarsza 

nieprzerwanie działająca kawiarnia na świecie. W tamtym roku obchodziła 300 lecie. Caffe Florian w Wenecji 

gościła całą plejadę wybitnych pisarzy XIX i XX wieku, nakręcono tu także sceny do wielu legendarnych filmów. 

Gośćmi bywali m.in. Wolfgang Goethe i Giacomo Casanova, później kawiarnia stała się ulubionym miejscem 

spotkań dla takich pisarzy, jak lord Byron, Karol Dickens czy Marcel Proust. Ale to nie jedyne słynne miejsce na 

kawę. Polecimy Wam również wizytę w Caffè Quadri. Kawiarnia, która przez wieki pozostaje sobie wierna i 

zawsze przyciągała wybitne osobistości (od Stendhala po Woody'ego Allena, przechodząc od Wagnera i 

Prousta).Robią tu również doskonałe martini. Na koniec przygody z Wenecją udamy się na Wyspę Burano. 

Najbardziej bajkowa i kolorowa wyspa Europy. Wyspa kolorów i koronek. Czas na obiad we własnym zakresie. 

Popołudniowy powrót do Polski 

Dzień 9.  19.10.2021 

Planowany przyjazd do Krakowa w godzinach porannych.   

 

Cena: 900 zł + 400 euro/ os. – grupa max. 25 osób  

Cena zawiera: 

•  przejazd autokarem 

•  opieka pilota/przewodnika 

•  6 nocy w hotelu 3* (pokoje 2 osobowe) 

• wyżywienie HB ( śniadanie i obiadokolacja), w tym jedna kolacja z owocami morza i z winem 

•  ubezpieczenie NNW, KL, 

•  Składka na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny), 

•  Bilety: 

 - metro w Rzymie, 

 - metro w Neapolu, 

 - Wezuwiusz wschód słońca, 

 - Wybrzeże Amalfi – busy 

 - Willa Rufolo 

 - prom do Wenecji oraz prom na wyspę Burano 

Cena nie zawiera: 

- posiłku w czasie przejazdu na trasie: Kraków - Rzym oraz Wenecja – Kraków 

- Rejs z Sorrento na wyspę Capri (ok. 40euro) 

 
Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może wyniknąć z indywidualnych życzeń 

danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 


