
(WS) ORVIETO - MONTE CASSINO - NEAPOL - CAPRI - POMPEJE - RZYM - WATYKAN          

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

Dzień 2 ORVIETO 
Przyjazd do położonego na wulkanicznej skale ORVIETO, miasta m.in. wspaniałych winnic i 
pięknej ceramiki, wjazd kolejką na szczyt, a następnie minibusami do centrum, spacer, np.: 
katedra, Palazzo del Popolo, Plac Republiki, Torre del Moro. Przejazd na nocleg w hotelu 
turystycznym, ciepła kolacja.

Dzień 3 MONTE CASSINO, NEAPOL
Śniadanie. Przejazd na MONTE CASSINO, zwiedzanie opactwa Benedyktynów wraz z 
bazyliką oraz wizyta na polskim cmentarzu wojskowym. Przejazd do NEAPOLU, przejście 
trasą turystyczną, np.: Zamek Nowy, Teatr San Carlo, Galeria Wiktora Emanuela, Pałac 
Królewski, Plac Plebiscytowy, Kościół św. Franciszka z Paoli. Przejazd na nocleg w hotelu  
turystycznym lub na campingu, ciepła kolacja.  

Dzień 4 CAPRI
Śniadanie. Przeprawa promowa i pobyt na CAPRI, urokliwej, skalistej wyspie na Morzu 
Tyrreńskim, np.: Ogrody Augusta, kartuzja, punkt widokowy Tragara, skały Faraglioni spacer     , 
do Łuku Naturalnego. Powrót na nocleg w hotelu turystycznym lub na campingu, ciepła kolacja. 

Dzień 5 POMPEJE, WEZUWIUSZ
Śniadanie. Przejazd do POMPEI, spacer po świetnie zachowanym starożytnym mieście,  
położonym u stóp Wezuwiusza, np.: forum, Teatr Wielki, amfiteatr, Dom Fauna i inne wille, 
palestra (teren ćwiczeń). Program dodatkowy (za dopłatą): WEZUWIUSZ, podjazd lokalnym   
transportem, a następnie spacer na szczyt wulkanu. Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym, 
ciepła kolacja.

Dzień 6 RZYM, WATYKANN
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, 
niezwykłej włoskiej stolicy, 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, lokalnych przewodników, przejazdów 

środkami komunikacji miejskiej (np. metro, minibus), promu (Capri), programów dodatkowych 

(np. Wezuwiusz), 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, ciepła 

kolacja), nocleg w hotelu turystycznym, ubezpieczenie NNW i KL; 

2/ dodatkowy dzień - ASYŻ; dopłata: równowartość od 48 EUR/ uczestnika; świadczenia ujęte 

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

kolacja), nocleg w hotelu turystycznym, ubezpieczenie NNW i KL; 

3/ dodatkowy dzień - WYPOCZYNEK NAD MORZEM; dopłata: równowartość od 37 EUR/ 

uczestnika; świadczenia ujęte w dopłacie: całodzienny pobyt w miejscowości nadmorskiej, 2 

posiłki (śniadanie, ciepła kolacja), nocleg w hotelu turystycznym lub na campingu, 

ubezpieczenie NNW i KL, opieka pilota.

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE WYCIECZKI:
- 4 noclegi;  
- 9 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 7
Ciepły posiłek na trasie. Zakończenie wycieczki.

7 dni


