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Wycieczka edukacyjna „Włochy w Pigułce” 

Kraj: Włochy 

Termin: wrzesień 2019 r. 

Czas trwania: 5 dni 

Trasa: Kraków – Wenecja – Rimini - Rzym – Watykan – San Marino - Kraków  

Rodzaj wycieczki: turystyczno-krajoznawcza, przedmiotowa 

  

Program wycieczki 

Dzień 1.  

Wyjazd z Krakowa. 

Dzień 2. 

Przyjazd do Wenecji, wycieczka tramwajem wodnym po kanałach miasta oraz 

zwiedzanie Placu św. Marka – serce i centrum miasta, Bazyliki św. Marka, Pałacu Dożów, 

mostów: Rialto i Westchnień. Następnie przejazd do Rimini. Zakwaterowanie w hotelu, 

obiadokolacja i nocleg. 
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Dzień 3. 

Śniadanie, i przejazd do Rzymu. Zwiedzanie historycznego centrum Wiecznego 

Miasta z najpiękniejszymi placami i fontannami: Piazza Navona, Piazza di Spagna i Fontanna 

di Trevi. Oprócz tego spacer wokół takich zabytków jak: Amfiteatr Flawiuszów (Koloseum), 

Forum Romanum oraz inne Fora Cesarskie, Ołtarz Zwycięstwa, Panteon, zamek św. Anioła 

(Mauzoleum Hadriana). Nie zabraknie też odwiedzin w Bazylice św. Jana na Lateranie oraz 

św. Piotra w Watykanie.  

          

Dzień 4. 

 Po śniadaniu czeka Nas spacer po Rimini, gdzie poszukamy pozostałości rzymskiego 

Mostu Tyberiusza oraz Łuku Augusta. Nagrodą za odkrycie będą pyszne, włoskie lody. Przed 

wyjazdem do domu odwiedzimy jeszcze San Marino i zjemy tam ostatnią, włoską pizzę.  

W drogę powrotną udamy się wieczorem. 
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Dzień 5. 

Przyjazd do Krakowa. 

Cena:  
Przy min. 30 osobach -1280 pln/os.; przy min. 40 osobach – 1080 pln/os. 

W obu przypadkach możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty. 
 

Cena zawiera: 

 

 transport autokarem z WC, video i klimatyzacją, 

 2 noclegi w Rimini, pokoje 2, 3 i 4-osobowe z łazienkami, 

 2 x śniadanie, 

 3 x obiadokolacja, 

 zwiedzanie wg programu, m.in. Bazylika św. Jana na Lateranie, Panteon, Bazylika św. Piotra 

w Watykanie 

 wycieczkę tramwajem wodnym po Wenecji, 

 ubezpieczenie KL i NNW, 

 opiekę licencjonowanego pilota pełniącego obowiązki przewodnika, 

 omówienie wraz z krótką prezentacją planu zwiedzania na każdy dzień, bogaty zakres 

informacji archeologiczno-historycznej podczas wycieczki, 

 

Cena nie zawiera: 

 wyżywienia podczas podróży,  

 

 

 


