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PRZYKŁADOWA OFERTA 
 

W  Ł  O  C  H  Y 
 

 
1 dzień  
 wyjazd  w godzinach rannych 
 tranzyt przez Polskę, Czechy, Austrię, przyjazd na nocleg do Tarvisio, obiadokolacja 
 
2 dzień  
 śniadanie,  
 przejazd do Padwy centrum pielgrzymkowego, założonego w IV wieku p.n.e. przez Wenetów pod 

nazwą Patavium; miasto zostało całkowicie zniszczone przez Longobardów na początku VII w.                  
W XII w. dzięki uniwersytetowi (kształcili się tu m.in. Mikołaj Kopernik i Jan Kochanowski)                 
miasto zyskało sławę jednego z prężniejszych ośrodków naukowych i kulturalnych Italii;                   
do najważniejszych zabytków należą: ruiny rzymskiego amfiteatru, bazylika Św. Antoniego, Piazza 
del Erbe, posąg Gattamelaty dłuta Donatella 

 przyjazd na nocleg w okolice Rzymu, obiadokolacja 
 
3 dzień   
 śniadanie  
 przejazd do Watykanu, najmniejszego państwa w Europie                        

pod względem powierzchni, siedziby najwyższych władz Kościoła 
katolickiego, audiencja generalna będąca spotkaniem głowy kościoła 
rzymsko-katolickiego z wiernymi w formie katechezy, zakończonym 
papieskim błogosławieństwem, zwiedzanie: Bazylika św. Jana                          
na Lateranie, Święte Schody - liczące 28 stopni schody, przywiezione                  
z Jerozolimy w r. 326   przez św. Helenę, Bazylika św. Piotra w Okowach, 
Bazylika św. Pawła za   Murami - miejsce pochówku świętego Pawła 

 obiadokolacja i nocleg w okolicach Rzymu 
 
4 dzień  
 śniadanie 
  przejazd do Monte Cassino gdzie wznosi się opactwo  benedyktyńskie z 529 r. Podczas II wojny 

światowej miała tam miejsce bitwa pomiędzy wojskami alianckimi a niemieckimi, w której 
uczestniczył II Korpus Wojska Polskiego pod wodzą gen. Władysława Andersa. Zdobycie wzgórza 
kosztowało życie30 tysięcy żołnierzy,  

 zwiedzanie Klasztoru i Cmentarza Żołnierzy Polskich, 
 Cd. zwiedzania Rzymu:  Koloseum – najsłynniejszy amfiteatr 

świata, Forum Romanum - najstarszy plac miejski w Rzymie, 
główny polityczny, religijny i towarzyski ośrodek starożytnego 
Rzymu, Kapitol - pod względem historycznym najważniejsze 
wzgórze Rzymu, Plac Wenecki z pomnikiem pierwszego króla 
zjednoczonej Italii – Wiktora Emanuela II,  Fontanna di Trevi – 
najsłynniejsza fontanna świata, Schody Hiszpańskie 

 obiadokolacja i nocleg w okolicach Rzymu 
 

5 dzień  
 śniadanie,  
 zwiedzanie: Muzea Watykańskie, w których znajduje się bogata kolekcja dzieł sztuki 

zgromadzonych przez papieży wszystkich epok, Kaplica Sykstyńska – miejsce wielu Konklawe czyli 
wyborów papieży, Ogrody Watykańskie , Modlitwa przy Grobie Ojca Świętego, zwiedzanie Bazyliki 
św. Piotra 

 obiadokolacja i nocleg w okolicach Asyżu 
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PRZYKŁADOWA OFERTA 

 
 

6 dzień       
 śniadanie, wyjazd do Asyżu: miasta zbudowanego kaskadowo                  

na wysokim wzgórzu, znanego głównie osoby św. Franciszka,              
który żył tam w czasach średniowiecza, zwiedzanie:                      
Bazyliki S. Maria degli Angeli, miejsca będącego kolebką zakonu 
franciszkańskiego, a także miejsca śmierci świętego,                       
Bazyliki św. Franciszka gdzie znajduje się grób świętego                 
oraz cykl 28 fresków mistrza Giotto, Bazyliki św. Klary 

 obiadokolacja i nocleg w okolicach Wenecji 

 
7 dzień  
 śniadanie  
 przejazd w okolice Wenecji, przeprawa tramwajem wodnym                   

do Wenecji, położonej na archipelagu ponad stu wysepek,                 
której patronem jest święty Marek, zwiedzanie miasta:                    
Plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Pałac Dożów,                           
Most Westchnień, Most Rialto  

 obiadokolacja i nocleg na terenie Włoch lub Austrii 
 

8 dzień  
 śniadanie, powrót  do Polski w godzinach nocnych 

 
 

 
Bilety wstępu płatne we własnym zakresie  

 

 
 Program ma charakter ramowy i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec zmianie. 

 


