
WACTUR TRAVEL s.c. 
ul. Długosza 34 
33-300 Nowy Sącz  

tel. 18 443 79 80 
e-mail: kontakt@wactur.com.pl  
www.wactur.com.pl 

 

WŁOCHY: Jesienne uroki – 5 dni 07.11- 11.11.2019 od: 990 PLN 
 

Program ramowy: 
  

Dzień 1 (07.11.2019) /Czwartek/  
Wyjazd z Nowego Sącza godz.17:00. (z pozostałych miast wg. rozkładu jazdy). Przejazd nocny przez Czechy lub 
Słowację, Austrię do Włoch.  
 
Dzień 2 (08.11.2019) /Piątek/  
Przerwa na poranną toaletę. Przyjazd do Vicenzy. Zwiedzanie miasta położonego u stóp Alp Weneckich. To 
ekskluzywne, otoczone średniowiecznymi murami miasto związane jest z działalnością słynnego architekta Andrea 
Palladio. Spacer po historycznym centrum: Piazza dei Signori, gdzie znajdują się dzieła Palladia, bazylika i Loggia 
del Capitano, Corso Andrea Palladio z pięknymi pałacami. Przejazd do Bolonii. Spacer po mieście: katedra św. 
Petroniusza, Piazza Maggiore, stara siedziba Uniwersytetu Bolońskiego, kościół św. Dominika, słynne Krzywe 
Wieże. Przejazd do hotelu w okolicach Florencji, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 3 (09.11.2019) /Sobota/  
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Florencji - kolebki renesansu. Wyjście na taras widokowy z 
Placem Michała Anioła, z którego będziemy się zachwycać przepiękną panoramą na miasto położone w dolinie rzeki 
Arno. Zwiedzanie centrum miasta: Kościół Santa Croce - Św. Krzyża - miejsca pochowku najznamienitszych 
Włochów z Michałem Aniołem na czele. Następnie Piazza Signori przy którym stoją Galeria Uffizi, oraz słynny 
Palazzo Vecchio będący przez wiele lat siedzibą rodu Medyceuszy. Czas wolny na prywatny spacer po mieście, 
zakup pamiątek i ewentualny posiłek we własnym zakresie. Następnie dalsze zwiedzanie Florencji: najbardziej 
znana gotycka katedra Santa Maria del Fiore którą wieńczy słynna kopuła Bruneleschiego, stojące tuż przy katedrze 
Wieże Giotta i Baptysterium, -kipiący złotem” Ponte Vecchio zwanym Mostem Złotników. Następnie czas wolny na 
zwiedzanie Galerii Uffizi. Przejazd do hotelu w okolicach Ravenny. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  
 
Dzień 4 (10.11.2019) /Niedziela/  
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Ravenny. Zwiedzanie kościoła San Apollinare in Classe, kościoła 
San Vitale oraz Mauzoleum Galii Placydy ze wspaniałymi mozaikami. Następnie przejazd na Lagunę Wenecką. 
Wizyta w malowniczej Chioggii, zwanej Małą Wenecją, głównym porcie rybackim Laguny Weneckiej. Na 
zakończenie zwiedzania czas wolny na spacer po mieście oraz ewentualny posiłek. Wyjazd w drogę powrotną.  
 
Dzień 5 (11.11.2019) /Poniedziałek/  
Powrót do kraju w godzinach popołudniowych. 
 

Świadczenia w cenie: Cena nie zawiera: 
  

-> Przejazd komfortowym autokarem klasy LUX (WC, 
DVD, Klimatyzacja),  
-> 2 noclegi w hotelach min. *** w pokojach 2-,3- 
osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,  
-> Wyżywienie wg programu,  
-> Opiekę pilota przewodnika,  
-> Kawę oraz herbatę podczas przejazdów.  
-> Ubezpieczenie (NW, KL). 

-> Biletów wstępu, opłat wjazdowych do miast, taks 
klimatycznych oraz zestawów TOUR-GUIDE: 35 EUR/os 
- obligatoryjnie płatne u pilota w autokarze.  
-> Dopłaty do pokoju 1-osobowego (+ 150 PLN/os),  
-> Napoi do kolacji,  
-> Świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

 

 

 

 

 

 

  


