
SŁOŃCE TOSKANII I ADRIATYCKA BRYZA 

Wenecja - Mirabilandia – Rzym – Watykan - Florencja 

27.05-02.06.2018 
7 dni autokarem 

PROGRAM WYJAZDU:  

Dzień 1:27.05.2018 r.  

ok. 15:00 wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy w kierunku Austrii i Włoch. 

 

Dzień 2: 28.05.2018 r. WENECJA  

ok. 8:00 przyjazd do Wenecji, w której na zwiedzających na każdym kroku czekają 

niespodzianki. Dotrzemy na parking Punta Sabbioni, a następnie barką turystyczną 

vaporetto, przepłyniemy do centrum miasta.  

W programie zwiedzania najważniejsze zabytki miasta: 

- plac Św. Marka z przepiękną bazyliką (zwiedzanie wnętrza),  

- Pałac Dożów i Wieża Dzwonnicza – Campanile - najwyższą budowlą w mieście (możliwość 

wjazdu na punkt widokowy i panorama Wenecji),  

- Loggetta,  

- Wieża Zegarowa, 

- Prokuratury Stare i Nowe, 

-  Skrzydło Napoleona,  

- Biblioteka.  

Przejście do najważniejszych mostów weneckich: Mostu Westchnień oraz Rialto.  

Czas na posiłek (we własnym zakresie). 

Po zakończeniu spaceru rejs na wyspę Murano i odwiedziny w jednym z niezliczonych 

zakładów szklarskich z zlokalizowanych na wyspie z wielowiekową tradycją szklarską. 



Poznamy w ten sposób tajniki wytopu szkła w piecu szklarskim i proces zdobienia 

drogocennych, szklanych „cacek”.         18:00 wyjazd w kierunku hotelu.  

19:30 Zakwaterowanie w hotelu.  

20:00 Obiadokolacja.  

 

Dzień 3: 29.05.2018 r. MIRALIBANDIA 

8:00 Śniadanie.  

9:30 dojazd do MIRABILANDII – zdecydowanie najciekawszego, tonącego w zieleni parku 

rozrywki nad Adriatykiem we Włoszech.  

10:00-18:00 - pobyt w parku rozrywki.  

Wszyscy, którzy mieli okazję się w nim bawić, twierdzą, iż nie da się o tym zapomnieć. Mocne 

wrażenia na ogromnym obszarze parku 850.000 metrów kwadratowych zapewnią 

niezliczone atrakcje pogrupowane w 7 stref: Bimboboli – atrakcje dla dzieci, Adventureland 

– atrakcje przygodowe, La citta di Sian Ka'an – atrakcje z Krainy Majów, La vecchia Europa – 

tradycyjne wesołe miasteczko, Motorworld – wszelkiego rodzaju pojazdy wodne, drogowe i 

szynowe, Dolcevita Studios, Mirabilandia Beach – plaża z basenami i zjeżdżalniami 

(dodatkowa opłata). Oprócz najsłynniejszej, odwróconej kolejki górskiej Katun (osiągającą 

prędkość 110 km/h), w Mirabilandii poszaleć można na ogromnej ilości kolejek ( w tym 

zaskakująca Biała Kolejka), atrakcji wodnych nad rzeką imitującą Rio Bravo, podnośni i 

urządzeń o wymyślnych nazwach. Całość oferuje 43 atrakcje i 12 spektakli w ciągu dnia. 

Przez 9 godzin, które poświęcimy na zabawę, z pewnością nie będziemy się nudzić.  

Następnie, około godziny 15:00, zjemy posiłek w Mirabilandii.  

Przejazd do Rzymu.  

Przyjazd do hotelu ok. 23:00  

Nocleg 2 – okolice Rzymu 

 

Dzień 4: 30.05.2018 r.  - RZYM - WIECZNE MIASTO 

 Śniadanie.  

Przejazd komunikacją miejską do centrum Rzymu.  

Spotkanie z przewodnikiem lokalnym w języku polskim ok. godz. 10:00.  

W planie zwiedzanie z przewodnikiem - 3 godz., najlepsza opcja i polecana przez 

przewodników to zwiedzanie Rzymu na piechotę):  



Rzym Barokowy: m.in. Plac Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi, Ara Pacis – 

Ołtarz Pokoju z czasów cesarza Augusta, Fontanna di Trevi, Panteon, Forum Romanum, 

Palatyn – drugie, co do wielkości wzgórze Rzymu, Koloseum – gigantyczny Amfiteatr z 

czasów Cesarstwa. Czas do dyspozycji grupy.  

Powrót do miejsca zakwaterowania.  

Obiadokolacja.  

Plażowanie, relaks.  

Nocleg 3 – okolice Rzymu 

 

Dzień 5: 31.05.2018 r. – WATYKAN 

Śniadanie.  

Przejazd komunikacją miejską do Watykanu.  

Odwiedzenie Grobu Papieża Jana Pawła II. 

Spotkanie z przewodnikiem o godz. 13:00. W planie zwiedzania Państwa Kościelnego (3 -

godziny): Bazylika św. Piotra ze słynną Pietą Michała Anioła. Muzea Watykańskie (wstęp 

dodatkowo płatny) łącznie z Kaplica Sykstyńską, w której znajduje się najbardziej znane 

dzieło Michała Anioła – fresk przedstawiający Ostatnią Wieczerzę. Odwiedzimy Piazza 

Navona - najsłynniejszy plac Rzymu, tętniący życiem, pełen kawiarni i restauracji, 

niedostępny dla samochodów. 

Czas do dyspozycji grupy.  

Powrót do miejsca zakwaterowania. 

Powrót do hotelu.  

Obiadokolacja.  

Nocleg 4 – okolice Rzymu 

 

Dzień 6: 01.06.2018 r. FLORENCJA 

6:00 Śniadanie,  

wykwaterowanie.  

Prowiant na drogę 



7:00 wyjazd do Florencji, uważanej jest za najpiękniejsze miasto we Włoszech. Siła 

oddziaływania Florencji, jej kulturowe i historyczne znaczenie, zapierają wręcz dech w 

piersiach. Atmosfera jest zupełnie inna od tej spotykanej w Rzymie, w którym ogrom historii 

przytłacza.  

11:00-11:30 Przyjazd do Florencji. Zwiedzanie Florencji: przespacerujemy wzdłuż 

obudowanego sklepami mostu Ponte Vecchio (najstarszego we Florencji mostu - Rzeźników), 

podziwiając ukoronowaną wieżyczkami Piazza della Signoria, Kościół św. Krzyża, w którym 

Kaplicę Medyceuszów, odwiedzając Katedrę Santa Maria del Fiore nakrytą 50 metrową 

kopułą, słynne Rajskie Wrota prowadzące do najstarszego budynku miasta – Baptysterium. 

Zwiedzanie wypełnioną prawdziwymi klejnotami sztuki Galerię Uffizi, w której przeniesiemy 

się płynnie w czasy renesansu. Być może obudzi się w nas dusza artystyczna i zapragniemy 

naszkicować obrazek na pamiątkę? 

Czas na posiłek we własnym zakresie we Florencji.  

ok. 20.30-21:00 wyjazd w kierunku Polski. 

 

Dzień 7: 02.06.2018 r.  

Powrót pod szkołę w godzinach południowych 

 

CENA OBEJMUJE/ ZAWIERA: 

- transport,  

- 4 noclegi w hotelu ( 1 na Riwierze , 3 na wybrzeżu przy Rzymie), 

- 4 śniadania,  

- 3 obiadokolacje, 

- 1 obiad w Mirabilandii, 

-  1 suchy prowiant w dniu 6, 

-  realizację programu, 

- opiekę i komentarz pilota, 

- organizacja wejścia do Galerii Uffizzi, 

- usługę przewodnicką we Florencji, 

- usługę przewodnicką w Rzymie – 2 x,  

- wjazd do Florencji i Wenecji,  



- parkingi,  

-  ubezpieczenie NNW i KL,  

- podatek VAT.  

 

CENA NIE OBEJMUJE/ NIE ZAWIERA: 

kosztów biletów wstępu do atrakcji turystycznych uwzględnionych w programie 

(Mirabilandia, RZYM – koloseum, Watykan - Bazylika Św. Piorta – zestaw słuchwkowy, 

Muzeum Watykańskie, komunikacja miejska, FLORENCJA - Kościół św. Krzyża, WENECJA - 

dojazd - rejs tramwajem wodnym do centrum Wenecji, Kościół św. Marka, na które należy 

przeznaczyć 75 Euro/os. Obiadu w dniu 6 – we Florencji. 

Cena   

1300 PLN 
 + bilety wstępu 

 (75 Euro)/ osoba 
Zespół Turystyczny 

Joanna Melerska (sala nr 12)  

(informacje, zapisy i wpłaty) 

 
 

 


