
Dzień pierwszy 
 
 
 
 

 

WYCIECZKA SZKOLNA 
WŁOCHY – WENECJA, ASYŻ, RZYM, WATYKAN I FLORENCJA 

 
 

Dzień pierwszy 
Wyjazd autokarem do Włoch.  
 

Dzień drugi 
W godzinach rannych przyjazd do Wenecji na parking Tronchetto. Rejs statkiem turystycznym 
słynnymi kanałami weneckimi do Placu św. Marka, zwiedzanie z przewodnikiem - Bazylika św. 
Marka z szczątkami patrona miasta św. Marka Ewangelisty, Pałac Dożów - gotycka siedziba 
władców i rządu Wenecji, Wieża Zegarowa, Most Westchnień, spacer w kierunku Ponte Rialto. 
Czas do dyspozycji grupy. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg w Rimini.  
 

Dzień trzeci 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie z przewodnikiem Bazyliki Św. 
Franciszka, w której nawiedzimy grób Św. Franciszka. Spacer przez centrum miasta 
zakończymy zwiedzaniem Kościoła Św. Klary. Czas do dyspozycji grupy. Przejazd do hotelu na 
obiadokolację i nocleg w okolicy Rzymu.  
 

Dzień czwarty 
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem zaczniemy od Koloseum - 
najsłynniejszego amfiteatru świata, następnie antyczne Forum Romanum, Capitol - miejsce od 
czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu, Rynki Cesarskie. 
Potem Plac Wenecki, przy którym stoi pomnik przypominający o wielkim dziele zjednoczenia 
państwa włoskiego w latach 1860-1870 przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora 
Emanuela II. Czas do dyspozycji grupy. Następnie zobaczymy Panteon - perełka 
architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e., jedyna antyczna pozostałość stojąca 
po dziś dzień w całości, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontannę di Trevi. 
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
 

Dzień piąty 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie Watykanu z przewodnikiem 
rozpoczniemy od Bazyliki Św. Piotra miejsca, w którym od 2 tyś. lat spoczywają szczątki 
pierwszego papieża Św. Piotra. Odwiedzimy Grób Św. Jana Pawła II, zobaczymy słynną Pietę 
Michała Anioła - "najpiękniejsza rzeźba przeszłości, teraźniejszości i przyszłości". Zejdziemy do 
podziemi z grobowcami papieży jeśli będą udostępnione w tym dniu dla zwiedzających. Czas 
do dyspozycji grupy. Następnie zobaczymy Piazza Navona z fontanną "Czterech Rzek" 
Berniniego, Aleję Zgody, Zamek św. Anioła, Via dei Coronari, ew. Campo dei Fiori. Przejazd do 
hotelu na obiadokolację i nocleg w okolicy Florencji.  
 
 



Dzień szósty  
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Florencji i 9 godzinny pobyt w mieście. Zwiedzanie 
Florencji z przewodnikiem rozpoczniemy od Kościoła św. Krzyża z nagrobkami sławnych 
florentyńczyków, następnie Plac Ratuszowy, malowniczy Most Złotników oraz Katedra Santa 
Maria del Fiore przykryta wspaniałą kopułą zaprojektowaną przez Brunelleschiego, potem 
przejdziemy do najstarszego budynku miasta, czyli Baptysterium, do którego prowadzą słynne 
Rajskie Wrota. Czas do dyspozycji grupy. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną do Starogardu 
Gdańskiego. 
 

Dzień siódmy 
Przyjazd autokarem do Starogardu Gdańskiego w godzinach popołudniowych. 
 
 
 

Cena: 1160 zł (kalkulacja dla min. 45 osób) 
 
 

Cena obejmuje:  
 przejazd autokarem na całej trasie (KLIMATYZACJA, DVD, BAREK, WC) 

 4 noclegi (pokoje 2, 3, 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym) 

 wyżywienie (4 śniadania kontynentalne wzmocnione o szynkę i ser, 4 obiadokolacje - 
do obiadokolacji woda w karafkach, inne napoje płatne dodatkowo na miejscu w/g 
zamówienia) 

 zwiedzanie według podanego programu 

 usługę pilota 

 opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, ubezpieczenie KL, NNW i BP  
 

Cena nie obejmuje: 
 rejsu statkiem turystycznym słynnymi kanałami weneckimi 

 słuchawek potrzebnych do wejścia do Bazyliki Św. Piotra 

 biletów wstępu, ewentualnych biletów na komunikację miejską w Rzymie i Florencji 

 obowiązkowych przewodników miejskich 

 ”wjazdówek” do miast (Wenecja, Asyż, Rzym, Watykan, Florencja) 

 opłat autostradowych, parkingów 

 systemów słuchawkowych Tour Guide, taksy klimatycznej (wszystko dodatkowo 
płatne u pilota w autokarze 95 euro/os.) 

 
 
 


