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WYCIECZKA WYCIECZKA 
SZKOLNASZKOLNA

Włochy – Podróż do źródeł historii
Zapraszamy na magiczną i niezapomnianą podróż w czasie. Wycieczka do Włoch to jedyna okazja poznania pełnego obrazu kultury 

i tradycji europejskiej na przestrzeni 3000 lat. Odwiedzamy trzy słynne włoskie miasta: Florencję – stolicę Toskanii, słynną m.in. 

z Mostu Złotników i Galerii Uffi  zi; Rzym – Wieczne Miasto, w którym spotykają się style architektoniczne i bogactwa kultury od staro-

żytności do współczesności; romantyczną Wenecję czyli unikalny zespół urbanistyczny kanałów i mostów, jedną z najcenniejszych 

pozycji na liście światowego dziedzictwa ludzkości.   

Program
1 DZIEŃ Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalona jest z grupą, przejazd w kierunku Włoch.

2 DZIEŃ – FLORENCJA Przyjazd do Florencji w godzinach porannych. 9-ciogodzinny pobyt we Florencji. Zwiedzanie miasta 

z przewodnikiem w języku polskim. Florencja: spacer po Piazza del Duomo obok Baptysterium San Giovanni ze słynnymi Drzwiami 

Raju, wejście do katedry Santa Maria del Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Kontynuacja spaceru obok wieży 

Giotta, przez Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio i fontannie Neptuna obok Galerii Uffi  zi (dla chętnych możliwość zwiedzania 

– uwaga! nieczynne w poniedziałek!) do Ponte Vecchio – Mostu Złotników ze sklepikami jubilerskimi.

3 DZIEŃ – RZYM Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim.Rzym: 

spacer od Koloseum do Kapitolu: przejście obok Łuku Konstantyna, Forum Romanum, Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego 

z Ołtarzem Ojczyzny. Zwiedzanie Panteonu – majestatycznej świątyni, jedynego całkowicie niezmienionego do dziś obiektu starożyt-

nego. Następnie przejście na Plac Navona z fontanną Czterech Rzek – powstały na ruinach starożytnego stadionu, potem do Fontanny 

di Trevi, Schodów Hiszpańskich i Placu del Popolo.

4 DZIEŃ – WATYKAN Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku polskim. Watykan: Muzea Watykań-

skie i Kaplica Sykstyńska (uwaga! nieczynne w niedziele), Bazylika św. Piotra, Pieta Michała Anioła, Ołtarz Papieski, relikwie św. Piotra.

5 DZIEŃ – WENECJA Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Wenecji. 9-ciogodzinny pobyt w Wenecji. Zwiedzanie miasta z prze-

wodnikiem w języku polskim. Wenecja: Bazylika św. Marka, przejście obok Pałacu Dożów, Dzwonnicy św. Marka, Loggetty oraz 

Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru obok Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej, Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto. 

Wyjazd z Wenecji ok. godz. 21:00.

6 DZIEŃ Przyjazd do Polski.

Program wyjazdu prowadzony jest przez pilota w języku polskim. W trakcie imprezy zatrudnieni są przewodnicy lokalni, którzy 

oprowadzają grupę w języku polskim. Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.

Informacje o wycieczce
 TERMINY WYJAZDU: PONIEDZIAŁEK

  PRZEDPŁATA: 300 PLN/osobę 

 CENA WYJAZDU: 

Miesiąc / Cena podawana na osobę* 39–42 uczestników + 3 nauczycieli 43–47 uczestników + 4 nauczycieli 48–51 uczestników + 4 nauczycieli

Wrzesień – Październik 2017 1040 PLN 1010 PLN 980 PLN

Listopad 2017 – Luty 2018 990 PLN 950 PLN 910 PLN

Marzec – 19 kwietnia 2018 1090 PLN 1050 PLN 1010 PLN

20 kwietnia – Czerwiec 2018 1160 PLN 1120 PLN 1080 PLN
* Uwaga: W przypadku innej liczebności grup kalkulacja będzie przygotowana na zamówienie.

 DOPŁATY: 

• 50 PLN/osobę – podstawienie autokaru – dotyczy województw: zachodniopomorskiego, 

pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego

• 100 PLN/osobę – dla uczestników powyżej 19 roku życia + 90 EUR koszty wstępów

 CENA NIE OBEJMUJE: 

• Biletów wstępów, komunikacji miejskiej, wjazdów do miast, usług przewodnickich i realizacji programu:

– 70 EUR dla każdego uczestnika (płatne w autokarze)

– 90 EUR dla uczestników powyżej 19 roku życia

• Wyżywienia podczas przejazdów (radzimy zabrać suchy prowiant na przejazd oraz ok. 50 PLN na posiłki)

• Dodatkowego ubezpieczenia:

– ubezpieczenia od chorób przewlekłych (nie objęte głównym ubezpieczeniem) – 15 PLN/dzień

– dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3% całkowitej ceny 

imprezy (w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy)

 ŚWIADCZENIA: przejazd komfortowym autokarem, zakwaterowanie (3 noclegi we Włoszech), wyżywienie (3 śniadania, 3 obia-

dokolacje), opieka pilota, ubezpieczenia NNW i KL, bagaż AXA.

 ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Uczestnicy zakwaterowani są w hotelach 3-gwiazdkowych we Włoszech, które usytuo-

wane są w okolicach głównych miast lub na trasie przejazdu; w pokojach 2-, 3-, 4-osobowych, z łazienkami. W miejscu zakwatero-

wania uczestnicy otrzymują śniadania wzmocnione i dwudaniowe obiadokolacje – pierwsze danie (przeważnie makaron z sosem), 

drugie danie (mięso + warzywa gotowane lub sałata, chleb) + deser lub owoc. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2-go dnia, 

a kończą śniadaniem 5-go dnia.
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