
(WT) WENECJA - MIRABILANDIA - ASYŻ (TIVOLI) - RZYM - WATYKAN           6 dni

Dzień 1
Zbiórka w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd i przejazd do Włoch. 

Dzień 2 WENECJA
Przyjazd do WENECJI, miasta słynnego Marco Polo i Casanovy, bajecznego karnawału i 
uznanego festiwalu filmowego, „rejs” vaporetto oraz spacer, np.: Most Westchnień, Pałac 
Dożów, Dzwonnica św. Marka, Loggetta, Plac i Bazylika św. Marka, Prokuratorie Stare i Nowe, 
Wieża Zegarowa, Skrzydło Napoleona, Biblioteka, Ponte Rialto, Kanał Grande. Przejazd na 
nocleg w hotelu turystycznym, ciepła kolacja. 

Dzień 3 MIRABILANDIA
Śniadanie. Przejazd do Rawenny, zabawa w parku rozrywki MIRABILANDIA, m.in.: atrakcje 
wodne (Autosplash, Divertical, Niagara, Rio Bravo - rwąca rzeka), wieże - Columbia i 
Discovery (najpierw wystrzał w powietrze, a potem spadanie - swobodne lub przyspieszone!), 
prawdziwe ekstrema - roller coastery iSpeed (100 km/h w niecałe 3 sekundy!) i Katun (nie tylko 
szybko, ale jeszcze do góry nogami!), pokazy - „L'Isola del Tesoro” (wodne akrobacje), „Scuola 
di Polizia” (plan filmowy, eksplozje, kaskaderzy w akcji), „Dancing Queen” (musical z 
przebojami słynnej Abby), ponadto coś dla podniebienia - liczne bary, restauracje. Powrót na 
nocleg w hotelu turystycznym, ciepła kolacja.  

Dzień 4 ASYŻ / TIVOLI
Śniadanie.  Do wyboru: albo przejazd do ASYŻU, miejsca kultu św. Franciszka, spacer, np.: 
Bazylika św. Franciszka, Bazylika św. Klary, Plac Ratuszowy z dawną świątynią Minerwy, albo 
do TIVOLI, malowniczo położonego, kuszącego turystów wspaniałymi kompleksami 
ogrodowo-pałacowymi, np. zwiedzanie Willi d'Este (okazałej rezydencji z efektownymi 
fontannami) lub Willi Hadriana (wzniesionej w II w. n.e. z polecenia tego rzymskiego cesarza). 
Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym, ciepła kolacja.

Dzień 5 RZYM, WATYKAN
Śniadanie. Przejazd do WATYKANU, audiencja generalna (przy pobycie Ojca Świętego w 
Rzymie) lub zwiedzanie Muzeów Watykańskich i Bazyliki św. Piotra („Pieta” Michała Anioła, 
Ołtarz Papieski, Kaplica św. Sebastiana z ołtarzem św. Jana Pawła II). Spacer po RZYMIE, 
włoskiej stolicy o porywającej architekturze, niebanalnym klimacie, gdzie vita może być tylko 
dolce, np.: Koloseum, Łuk Konstantyna, Forum Romanum, Łuk Septymiusza Sewera, Kapitol, 
Plac Wenecki, Ołtarz Ojczyzny, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Panteon, Plac 
Navona, Most i Zamek św. Anioła, Via della Conciliazione. Wyjazd (po min. 9 godz.) i 
bezpośredni przejazd do Polski. 

Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu (w tym także do parku Mirabilandia), 

lokalnych przewodników, przejazdów środkami komunikacji miejskiej (np. metro) oraz 

vaporetto, dopłaty za dojazd po uczestników. 

UDOGODNINIA: 

- ciepły posiłek w Rzymie - dopłata:  równowartość od 10 EUR/ uczestnika.

ZMIANY PROGRAMOWE:

1/ dodatkowy dzień - RZYM; dopłata: równowartość od 45 EUR/ uczestnika; świadczenia 

ujęte w dopłacie: przejazd autokarem, zwiedzanie pod opieką pilota, 2 posiłki (śniadanie, 

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE WYCIECZKI:
- 3 noclegi;   

- 7 posiłków;      

- przejazd komfortowym autokarem;  

- ubezpieczenie NNW i KL; 

- obsługa pilota. 

Informacje dot. cen, terminów, dopłat za dojazd dostępne w dodatku do katalogu oraz na eurotramping.pl

Dzień 6
Ciepły posiłek na trasie. Zakończenie wycieczki.  

ciepła kolacja), nocleg w hotelu turystycznym, 

ubezpieczenie NNW i KL;

2/ dodatkowy dzień - WYPOCZYNEK NAD 

ADRIATYKIEM; dopłata: równowartość od 36 

EUR/ uczestnika; świadczenia ujęte w dopłacie: 

całodzienny pobyt w miejscowości nadmorskiej, 2 

posiłki (śniadanie, ciepła kolacja), nocleg w hotelu 

turystycznym, ubezpieczenie NNW i KL, opieka 

pilota. 


