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WŁOCHY I SYCYLIA 

zakwaterowanie w hotelu 
9 DNI AUTOKAREM 

Termin do uzgodnienia 
* ceny dla grup mniejszych niż 35 lub większych niż 45  uczestników kalkulujemy indywidualnie 

   
od 1850 zł*/os. – przy grupie 45 uczestników + 3 osoby opieki 

 

 

1. Dzień: 
Zbiórka pod szkołą o 24:00. Wyjazd w kierunku Włoch. Przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 
Nocleg w okolicach Wenecji (w czasie przejazdu krótkie postoje). Obiadokolacja, nocleg.  
 
2. Dzień:         
Po śniadaniu przejazd do Wenecji. Rejs statkiem na Plac św. Marka: Zwiedzanie Wenecji z 
przewodnikiem: Bazylika św. Marka (wybrane wstępy w bazylice płatne), Pałac Dożów (wstęp 
płatny), Most Westchnień, Most Rialto oraz Canal Grande. Następnie przejazd do hotelu w 
okolicach Rzymu, obiadokolacja, nocleg. 
 
3. Dzień:      
Po śniadaniu przejazd na Monte Cassino. Wizyta na Polskim Cmentarzu Wojennym. Przejazd w 
okolice Neapolu. Zwiedzanie Parku Archeologicznego w Pompei (udostępnionego dla turystów 
terenu wykopalisk, miasta rzymskiego zniszczonego przez erupcję Wezuwiusza w 76 r. ). 
Następnie przejazd przez w okolice wybrzeża Amalfi, postój w Sorrento- perła włoskiej Kampanii, 
obiadokolacja, nocny przejazd do Palermo, przeprawa promem przez Cieśninę Mesyńską. 
 
4. Dzień:      
Zwiedzanie Palermo m.in.: Teatro Massimo, plac Quatro Canti, brama miejska Porta Nuova, 
pałac Palazzo dei Normanni, katedra S. Rosalia  z sarkofagami władców Sycylii, Catacombe dei 
Cappuccini (katakumby pod klasztorem Kapucynów, gdzie znajdują się niezwykłe mumie 
mnichów i znaczących osób świeckich. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg 
 
5. Dzień:    
Po śniadaniu, przejazd do Monreale. Zwiedzanie Duomo di Monreale (XII w. katedry ze 
wspaniałymi złoconymi, średniowiecznymi mozaikami ze wspaniałym wyobrażeniem Chrystusa 
Pantokratora). Dalej przejazd do Agrigento, zwiedzanie słynnej Doliny Świątyń greckich, najlepiej 
zachowanych (obok ruin w Syrakuzach) zabytków antycznych. Obiadokolacja, nocleg okolicach 
Katanii. 
 
6. Dzień: 
Po śniadaniu zwiedzanie wschodniego wybrzeża Sycylii, gdzie wznosi się majestatyczna Etna -
najwyższy i największy w Europie stożek wulkaniczny (145 km obwodu u podnóża). Wjazd 
autokarem na wysokość ok. 1950 m, o ile aktywność wulkanu nie przeszkodzi i możliwość 
spaceru po polach zastygłej lawy na stoku wulkanu. Dalej przejazd do Taorminy (to 
najsłynniejsze i najliczniej odwiedzane miasto, zwane "perełką Sycylii"). Zwiedzanie: Corso 
Umberto (główna, urokliwa, pełna sklepików i kawiarń ulica), Teatro Greco (antyczny amfiteatr,  
gdzie dekoracje stanowi wspaniały widokiem na morzę i majestatyczna Etnę). Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja, nocleg. 
 
7. Dzień: 
Śniadanie, przejazd w okolice Florencji do Montecatini Terme. Obiadokolacja, nocleg. 
 
8. Dzień: 
Śniadanie, przejazd do Florencji, zwiedzanie stolicy Toskanii  z przewodnikiem: Bazylika Santa 
Croce (z grobami Dantego, Michała Anioła, Galileusza i Machiavellego; wstęp płatny), Katedra 
Santa Maria del Fiore (Il Duomo ze słynnymi Drzwiami Raju oraz przepiękną czerwoną kopułą, 
oraz  Dzwonnica Giotta, Baptysterium San Giovanni wstępy płatne). Dalej Piazza della Signoria 
(główny placu miasta), Palazzo Publico (z Museo di Palazzo Vecchio, wstęp płatny), Most 
Złotników (Ponte Vecchio), Galleria Uffizzi. Wieczorem wyjazd w kierunku Polski. 
 
9. Dzień: 
Przyjazd w godzinach popołudniowych. 

 

  

 

 

ZAPRASZAMY ! 
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Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego 
modyfikacji. 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 przejazd komfortowym autokarem, opłaty drogowe, parkingi, wjazdy do miast,  
 zakwaterowanie - 6 noclegów w hotelu pokoje 3- 4 os. z łazienkami, 
 wyżywienie: 6 śniadań, 7 obiadokolacji,   
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu, 
 opieka pilota wycieczek. 
 

Dodatkowo płatne: 
 - przewodnicy miejscowi i wstępy -  od 40 EUR/ os.  (zależnie od wybranych wstępów) 
 
Wydatki własne  
 

 


