
Rzym

od 1450 zł*/os. – przy grupie 25 uczestników + 2 osoby opieki

* w cenie przelotu bagaż podręczny (2 sztuki)
* cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed odlotem. Przelot do Rzymu (ok. 2,5h), przejazd do hotelu, 
zakwaterowanie. Nastepnie spacer po centrum Wiecznego Miasta (w zależności od godzin 
przelotów). Obiadokolacja, nocleg.

2,3,4 Dzień:
Po śniadaniu, przejazd do Rzymu. Zwiedzanie Wiecznego Miasta (3 dni):

– Watykan i okolice: Plac św. Piotra ze wspaniała kolumnadą Berniniego, Bazylika św. Piotra (z 
grobem św. Piotra i św. Jana Pawła II; wstępy na kopułę i do podziemi, płatne), Muzea 
Watykańskie (ze słynną Kaplicą Sykstyńską; wstęp płatny),oraz
Zamek Świętego Anioła (Castel Sant’Angelo; wstęp płatny),

– Rzymskie Bazyliki: Bazylika św. Jana na Lateranie, Bazylika Santa Maria Maggiore, Bazylika 
św. Pawła za Murami,

– Rzym Starożytny: Panteon (świątynia ze słynnym Oculusem, która za czasów rzymskich 
poświęcona wszystkim bogom), wzgórze Kapitolińskie, Forum Trajana oraz Forum Romanum i 
Koloseum (wstępy płatne),

– Rzym Barokowy: Schody Hiszpańskie (jedne z najdłuższych i najszerszych schodów w Europie) 
przy Piazza di Spagna, Fontanna di Trevi (słynna fontanna gdzie turyści wrzucają drobne monety, 
by zapewnić sobie „powrót do Rzymu”), Piazza Navona (plac, ze wspaniałą fontanną czterech rzek
Berniniego), Plac Kolumny,

– Via Appia Antica (najstarsza droga rzymska): Katakumby św. Kaliksta (Catacombe di San 
Callisto; wstęp płatny), Quo Vadis Domine – kościółek (a właściwie kaplica, która powstała na 
miejscu spotkania Św. Piotra z Chrystusem).

Wieczorem przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
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5. Dzień:
Po śniadaniu, wykwaterowanie. Możliwy wypoczynek nad morzem (zależne od godzin przelotu). 
Przejazd na lotnisko, Wylot z Rzymu. Przylot do Polski w godzinach wieczornych.

Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny przelotów mogą ulec zmianie. Istnieje 
możliwość modyfikacji programu.

Świadczenia zawarte w cenie:
Przelot samolotem do i z Rzymu (bagaż podręczny, bagaż główny płatny dodatkowo od 150 
zł/os.),
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko,
Zakwaterowanie – 4 noclegi w hotelu pokoje 3-4 os. z łazienkami,
Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
Ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
Opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne:
Komunikacja miejska i bilety wstępów – od 40 EUR/ os. (zależnie od wybranych wstępów).

Wydatki własne.
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