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RZYM – WIECZNE MIASTO   

Termin: 11-14.03.2023  Cena: 1990,00 zł  

   
DZIEŃ I 

Godz. 4.00 odprawa na lotnisku, godz. 6.15 wylot do Rzymu liniami Wizz Air. Godz. 08.00 przylot do 

Rzymu, następnie transfer do hotelu. 

Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, wyjazd na zwiedzanie Rzymu z pilotem, obiadokolacja, nocleg. 

 

DZIEŃ II 

Godz. 08.00 - śniadanie, spotkanie z przewodnikiem. 

Zwiedzanie starożytnego Rzymu: Bazylika św. Klemensa, Koloseum będące symbolem potęgi 

Flawiuszów, rodu polityków i wodzów (I w. n.e.). Następnie spacer po Forum Romanum, centrum 

życia społecznego, które jest wizytówką antycznego miasta. Dalej spacer na Wzgórzu Kapitolińskim, 

najważniejszym z 7 wzgórz na których został założony Rzym, ozdobionym zespołem 

architektonicznym projektu Michała Anioła. Przejście do bazyliki Santa Maria in Aracoeli. Koniec 

spaceru na Placu Weneckim przy Forum Trajana.  

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

DZIEŃ III  

Godz. 08.00 – śniadanie, następnie przejazd do Watykanu.  

Zwiedzanie Muzeów Watykańskich z dziesiątkami sal wypełnionych bezcennymi dziełami sztuki. 

Zwiedzanie wnętrza Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. Zwiedzanie Bazyliki 

św. Piotra z kopułą i Pieta Michała Anioła. Chwila zadumy nad grobem Ojca Świętego Jana Pawła II.                

http://www.piechockatravel.pl/


 
 

www.piechockatravel.pl 
e-mail: piechocka@hot.pl 
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 4/2, tel/fax +4883 3443126, 516151919  Zezwolenie Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie Nr 05451 

 

Dalszy ciąg zwiedzania Rzymu, w programie: Zamek św. Anioła, Plac Navona, Panteon, jeden                         

z cudów architektury Rzymu. Jest to najlepiej zachowana starożytna budowla miasta, Fontanna di 

Trevi, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami.   

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

DZIEŃ IV  

Godz. 06.00 -  wykwaterowanie się z hotelu, transfer z hotelu na lotnisko. Godz. 7.15 odprawa na 

lotnisku, godz. 915 wylot do Warszawy, godz. 11.40 przylot.  

 

Cena zawiera:  

• przeloty Warszawa – Rzym – Warszawa, linia lotnicza Wizz Air  

• transfer lotnisko – hotel – lotnisko 

• noclegi w hotelu 3*  

• wyżywienie: 2 śniadania kontynentalne, 3 obiadokolacje, 1 suchy prowiant (w dniu wylotu) 

• opieka polskiego pilota podczas realizacji wyjazdu 

• podatki turystyczne  

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy 

• bagaż  podręczny wymiary 40x30x20 cm, max 10 kg   

• ubezpieczenie podstawowe  

 

Cena nie zawiera: 

• koszt realizacji programu: 140 euro (bilety wstępu do Muzeów Watykańskich bez kolejki, 

bilety komunikacji miejskiej, przewodnika po Rzymie i Watykanie, obsługa grupy w systemie 

Tour Guide – bezprzewodowe oprowadzanie umożliwiające Klientowi wygodny sposób 

zwiedzania)  

• napojów bezalkoholowych i alkoholowych do posiłków  

• możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego 10 kg lub 20 kg za dodatkową opłatą 

• wydatków własnych 

 
Dodatkowe informacje:  
Hotele we Włoszech serwują tzw. śniadania kontynentalne zazwyczaj składające się z: pieczywa, 
masła, miodu, dżemu, kawy, herbaty. 
W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz 
zakryte ramiona, Panie powinny posiadać ze sobą szalik lub chustkę na głowę). 
Z uwagi na przepisy dotyczące ruchu turystycznego w Rzymie przy zwiedzaniu konieczne będzie 
korzystanie ze środków komunikacji miejskiej. 
 
Kolejność programu może ulec zmianie. 

http://www.piechockatravel.pl/

