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WŁOCHY 8 DNI 

Program imprezy :  

Dzień 1  

Wyjazd z miejsca zbiórki o godz. 16:00 Przejazd przez Czechy, Austrię do Włochy.  

Dzień 2  

Przyjazd do  Portu w godzinach porannych. Rejs statkiem do Wenecji ( koszt 15 €/os ).  
Zwiedzanie Pałacu Dożów, władców Wenecji ( ok 10 €/os ). Spacer wąskimi uliczkami do 
Ponte Rialto - najstarszego mostu na Canale Grande. Dalej na trasie: plac San Giacomo di 
Rialto z kościołem o tej samej nazwie, uważany za najstarszy w Wenecji, Campo San 
Paolo, kościół Santa Maria Gloriosa dei Frari przypominający muzeum i Scuola Grande di 
San Rocco ze sławnymi obrazami Tintoretta. Przejście obok Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista i kościoła San Giacomo dell'Orio do San Zan Degola - jednego z 
najstarszych kościołów miasta, poświęconego św. Janowi, ze sklepieniem w kształcie kilu 
statku i wspaniałymi freskami. Następnie w programie: arcydzieło baroku - pałac Ca' 
Pesaro i targ rybny Pescheria. Powrót na plac św. Marka. Rejs powrotny. Przejazd do 
hotelu w okolicach Rimini, obiadokolacja, nocleg 
Dzień 3  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Asyżu miasta św. Franciszka. Zwiedzanie 
Bazyliki S.Maria degli Angeli z Kaplicą Porcjunkuli - miejsca będącego kolebką zakonu 
franciszkańskiego, a także miejsca śmierci świętego. Wizyta w Bazylice Św. Franciszka. 
W bazylice nawiedzimy grób Św. Franciszka oraz będziemy podziwiać m.in. cykl 28 
fresków mistrza Giotto ( wstęp ok 2 € +1,5 € obowiązkowe słuchawki ). Następnie udamy 
się na spacer przez centrum miasta, na koniec którego zwiedzimy Kościół Św. Klary. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Rzymu 
Dzień 4 

Śniadanie, przejazd na obrzeża Rzymu. Przejazd metrem do Bazyliki Św. Jana na 
Lateranie i znajdujących się tuż obok Św. Schodów. Następnie przejazd metrem na Plac 
i Schody Hiszpańskie. Stamtąd udamy się do najsłynniejszej fontanny świata - Fontanny 
di Trevi. Wizyta w kościele św. Andrzeja na Kwirynale gdzie znajdują się relikwie 
Stanisława Kostki.  Panteon - perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku 
n.e., jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień w całości. Następnie Plac 
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Wenecki, przy którym stoi pomnik przypominający o wielkim dziele zjednoczenia państwa 
włoskiego w latach 1860-1870 przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora Emanuela 
II. Przejście na Kapitol - miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, 
polityczne i kulturalne Rzymu. Z tarasu widokowego na Kapitolu ujrzymy antyczne Forum 
Romanum a następnie dotrzemy pod najsłynniejszy amfiteatr świata – Koloseum. Powrót 
do Hotelu, obiadokolacja, nocleg 

Dzień 5  

Śniadanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich ( bilet ok 8 € ze 
słuchawkami i opłatą rezerwacyjną  1/10 opiekun gratis ), w których będziemy podziwiać 
bogatą kolekcję dzieł sztuki zgromadzonych przez papieży wszystkich epok. Punktem 
kulminacyjnym naszego pobytu w Muzeach Watykańskich będzie zwiedzanie Kaplicy 
Sykstyńskiej - miejsca wielu w historii wyborów papieży, tzw. Konklawe. Wprost              
z Kaplicy Sykstyńskiej zejdziemy do Bazyliki Św. Piotra - miejsca, w którym od 2 tys. lat 
spoczywają doczesne szczątki namiestnika Chrystusa na Ziemi, pierwszego papieża - Św. 
Piotra. W bazylice nawiedzimy grób św. Jana Pawła II. Będziemy również podziwiać 
najcenniejsze dzieła sztuki okresu odrodzenia i baroku. Wśród nich baldachim z brązu 
wykonany przez G.L. Berniniego i słynną Pietę Michała Anioła - "najpiękniejszą rzeźbę 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości" . Obiadokolacja. Nocleg   

Dzień 6 

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Sieny -zwiedzanie: Sanktuarium św. Katarzyny 
Sieneńskiej - jednej z głównych patronek Włoch, Kościół Dominikanów, Katedra, 
Baptysterium, Piazza Il Campo, na którym odbywają się wyścigi konne. Przejazd do Pizy - 
zwiedzanie historycznego centrum z zespołem katedralnym wraz ze sławną Torre 
Pendente czyli "krzywą wieżą" .Przejazd w okolice Rimini, obiadokolacja, nocleg  

Dzień 7 

Śniadanie, czas wolny na plażowanie, obiadokolacja, nocleg  

Dzień 8   

Śniadanie, wykwaterowanie, wyjazd w drogę powrotną. Powrót na miejsce zbiórki             
w godzinach nocnych 

Cena dla grupy min 45 os płatnych: 1360 zł +bilety wstępów i opłaty 
obligatoryjne 

Cena zawiera:  

Transport autokarem Lux 

3 noclegi w okolicach Rimini – hotel **/*** pokoje 3-4 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym 

3 noclegi w okolicach Rzymu – hotel **/*** pokoje 3,4 osobowe z pełnym węzłem 
sanitarnym 
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6  śniadań wzmocnionych, 6 obiadokolacji  

Ubezpieczenie KL 10000 € i NNW 10000 zł ( TU Signal Iduna ) 

Opieka pilota  

Opłaty wjazdowe i parkingowe 

4 opiekunów gratis przy grupie 45 os płatnych  

Cena nie zawiera opłat obligatoryjnych : przewodnik po Watykanie 200 €/grupę, taxa 
klimatyczna płatna w hotelach ok 5 €/ 6noclegów  

 

Ceny biletów wstępu są cenami orientacyjnymi i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura Podróży Index. 

Prosimy o zebranie dodatkowej kwoty w celu zabezpieczenia się przed podwyżkami 

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od terminu rezerwacji obiektów. 

Obowiązkowym dokumentem tożsamości za granica osób niepełnoletnich jest tymczasowy dowód 

osobisty lub paszport 

Proszę o informację zwrotną do 14 dni roboczych potwierdzającą lub anulującą realizację wycieczki  

 

 
Katarzyna Wróbel  

Biuro Podróży "INDEX" 
ul. Stawowa 5/7 

40-095 Katowice 
tel: +4832 7818341, 7818340 wew. 128  

fax: +4832 2068022 
http://www.indexpolska.com.pl/  


