WYCIECZKA
SZKOLNA

WŁOCHY
TW1
Hotel 3*
6 dni
10–18 lat

PROGRAM:
1 DZIEŃ
Zbiórka, wyjazd – godzina wyjazdu ustalana jest
z grupą, przejazd w kierunku Włoch.
2 DZIEŃ FLORENCJA
Przyjazd do Florencji w godzinach porannych.
9-ciogodzinny pobyt we Florencji.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku
polskim.
Florencja: spacer po Piazza del Duomo obok
Baptysterium San Giovanni ze słynnymi Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria del
Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Kontynuacja spaceru obok wieży
Gio a, przez Piazza della Signoria przy Palazzo
Vecchio i fontannie Neptuna obok Galerii Uﬃzi (dla chętnych możliwość zwiedzania; uwaga!
nieczynne w poniedziałek!) do Ponte Vecchio
– Mostu Złotników ze sklepikami jubilerskimi.
Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ RZYM
Śniadanie.
Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Rzymu.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku
polskim.
Rzym: spacer od Koloseum do Kapitolu: przejście obok Łuku Konstantyna, Forum Romanum,
Łuku Septymiusza Severa, Placu Weneckiego
z Ołtarzem Ojczyzny. Zwiedzanie Panteonu
– majestatycznej świątyni, jedynego całkowicie
niezmienionego do dziś obiektu starożytnego.
Następnie przejście do Fontanny di Trevi, Schodów Hiszpańskich i Placu del Popolo.
Obiadokolacja.
www.wycieczkiszkolne.atas.pl

4 DZIEŃ WATYKAN
Śniadanie.
Przejazd do Watykanu.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku
polskim.
Watykan: Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska (uwaga! nieczynne w niedziele), Bazylika św. Piotra, Pieta Michała Anioła, Ołtarz
Papieski, relikwie św. Piotra.
Obiadokolacja.
5 DZIEŃ WENECJA
Śniadanie.
Wczesny wyjazd z hotelu i przejazd do Wenecji.
9-ciogodzinny pobyt w Wenecji.
Zwiedzanie miasta z przewodnikiem w języku
polskim.
Wenecja: Bazylika św. Marka, przejście obok
Pałacu Dożów, Dzwonnicy św. Marka, Loggetty oraz Wieży Zegarowej. Kontynuacja spaceru
obok Siedziby Prokuratorów: Starej i Nowej,
Skrzydła Napoleona, Biblioteki do Ponte Rialto.
Wyjazd z Wenecji ok. godz. 21:00.
6 DZIEŃ
Przyjazd do Polski.
Poszczególne punkty programu mogą ulec przesunięciu lub zmianie.
W trakcie imprezy zatrudnieni są przewodnicy
lokalni, którzy oprowadzają grupę w języku polskim.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Hotel 3* – hotele we Włoszech, usytuowane w okolicach głównych miast lub na trasie
przejazdu. Pokoje 2–4-osobowe, z łazienkami.
W miejscu zakwaterowania uczestnicy otrzymują śniadania wzmocnione i dwudaniowe
obiadokolacje – 1. danie (przeważnie makaron
z sosem) 2. danie (mięso + warzywa gotowane
lub sałata, chleb) + deser lub owoc. Świadczenia rozpoczynają się obiadokolacją 2-go dnia,
a kończą śniadaniem 5-go dnia.

INFORMACJE O WYCIECZCE:
CENA wyjazdu (cena bru o/na osobę):
Grupa:
50–51 uczestników + 4 nauczycieli
Wrzesień – Październik 2018
Listopad 2018 – Luty 2019
Marzec – 15 Kwiecień 2019
15 Kwiecień – Czerwiec 2019

1030 PLN
990 PLN
1060 PLN
1110 PLN

CENA BRUTTO OBEJMUJE:
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach 3*
• wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje
• opieka pilota ubezpieczenia NNW i KL, bagaż
AXA
CENA NIE OBEJMUJE OPŁAT w walucie:
• bilety wstępów, komunikacja miejskia,
wjazdy do miast, usługa przewodnicka
i realizacja programu: 75 EUR na każdego
uczestnika (płatne w autokarze)
• 5 EUR – na toalety podczas przejazdu
DOPŁATY (na osobę):
• 20 PLN – dla grupy 46–49 uczestników
+ 4 nauczycieli
• 40 PLN – dla grupy 43-45 uczestników
+ 4 nauczycieli
• 60 PLN – dla grupy 39–42 uczestników
+ 3 nauczycieli
• 100 PLN dla uczestników powyżej 19 roku
życia (nie będących uczniami) + 75 EUR
• 50 PLN – dopłata za podstawienie dot.:
zachodniopomorskiego, pomorskiego,
kujawsko-pomorskiego, podlaskiego,
warmińsko-mazurskiego
• ok. 15 PLN/dzień – ubezpieczenie dla osób
przewlekle chorych (zalecane)

WYCIECZKA SZKOLNA

Wycieczka do Włoch to jedyna okazja poznania
pełnego obrazu kultury i tradycji europejskiej
na przestrzeni 3000 lat. Odwiedzamy trzy słynne włoskie miasta: Florencję – stolicę Toskanii,
słynną m.in. z Mostu Złotników i Galerii Uﬃzi;
Rzym – Wieczne Miasto, w którym spotykają
się style architektoniczne i bogactwa kultury od
starożytności do współczesności; romantyczną
Wenecję czyli unikalny zespół urbanistyczny kanałów i mostów, jedną z najcenniejszych pozycji
na liście światowego dziedzictwa ludzkości.
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