Program wycieczki do Włoch
Dzień 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie lub w Gdańsku, przelot do Mediolanu. Program tego dnia
jest uzależniony od wybranego lotu i jego godziny.
Dzień 2
Pobudka wcześnie rano, śniadanie. Przejazd do Sirmone nad jeziorem Garda,
urokliwego miasteczka leżącego na cyplu wcinającym się w głąb jeziora. Mały
spacer po mieście którego historia sięga IV w. p.n.e. Zobaczymy XIII wieczny
zamek oraz pozostałości rzymskich budowli. Później pojedziemy do Werony,
powzdychać do Romea i zachwycić się Julią. Posłuchamy o najsłynniejszym
romansie wszechczasów. Rzucimy okiem na amfiteatr. Pojedziemy na Piazza delle
Erbe, jedno z bardziej klimatycznych miejsc w tym mieście, gdzie można zatrzymać
się na chwilę, wypić pyszną kawę i cieszyć się życiem. Dookoła znajdują się piękne
XIV wieczne i renesansowe budowle, wśród których codziennie rozkłada się targ
handlowy. Następnie pójdziemy w stronę Ponte Pietro. Przyjazd na kolację w
okolice Padwy lub Bolonii i nocleg.
Dzień 3
Dzień dzisiejszy spędzimy we Florencji. Perle Toskanii, ikonie włoskiej turystyki,
mieście które oczarowuje, obezwładnia i zachwyca. Na trasie naszego spaceru będą
Katedra Santa Maria del Fiore, historyczne centrum miasta, z pałacem Uffizi i Pałace
Vecchio. Dalej pójdziemy na San Lorenzo, który słynie z zabytków związanych z
rodem Medyceuszy oraz z głównego targu Mercato Centrale. Nie może zabraknąć
spaceru nad rzeka Arno i Ponte Vecchio - najstarszego mostu Florencji i jedynego
zachowanego po II Wojnie Światowej. Przeprawa wyróżnia się tym, że jest niemal
całkowicie zabudowana budynkami, w których dziś mieszczą się sklepy z biżuterią
oraz złotem. Most znany jest też jako Most Złotników. Niemal o każdej porze dnia
jest zapchany ludźmi. Pędzimy na nocleg w okolicach Florencji.
Dzień 4
Śniadanie z widokiem na wspaniałe toskańskie krajobrazy, wyjazd z hotelu do San
Gimignano – bardzo charakterystycznego, starego, średniowiecznego miasta
otoczonego murami. Położone jest ono na wzgórzu wysokim na 334 m, górując
ponad doliną Elsy (Val d’Elsa). Jego specyfika wynika z mnogości wysokich, starych
wież, widocznych z dużej odległości od miasta. Historyczne centrum znajduje się na
liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tego dnia wpadniemy jeszcze do Sieny, bo
jakże to by było – być w Toskanii i nie posłuchać o Palio…. Nocleg w okolicach
Neapolu.
Dzień 5
Po śniadaniu Rajska Capri, to wyspa słynąca z pięknych widoków i kosmicznych
cen. Następnie w programie mamy Pompeje, uważane były za jedno z
najatrakcyjniejszych miast starożytnego Rzymu.
Dzień 6
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Monte Casino, miejsca słynącego z jednej z
najbardziej zaciętych bitw II wojny światowej. Zobaczymy tam tam m.in. klasztor
na wzgórzu oraz cmentarz. Wracając zatrzymamy się we Frascati, jest to jedno z 13
miast Castelli Romani. Miasto to jest jednym z tych gdzie bogaci Rzymianie

odpoczywali od tłumów stolicy. Znajdziemy tutaj przepiękne ogrody i wille oraz
niezrównany widok na Rzym. Spróbujemy też słynnego białego wina Frascati oraz
innych tutejszych specjałów. Nocleg w okolicach Rzymu.
Dzień 7
Pobudka i śniadanie, jedziemy do Watykanu! Zaczynamy od Bazyliki i placu św.
Piotra, następnie m.in. grób św. Jana Pawła II i kaplica Sykstyńska. Druga cześć
dnia to Castello de A’ngelo, czyli Zamek Świętego Anioła który oferuje jeden z
najlepszych widoków na Rzym. Gdy już nacieszymy oczy zapraszamy na spacer w
kierunku Piazza Navona – najprawdopodobniej najpiękniejszy z Rzymskich placów i
słynne miejsce spotkań mieszkańców. Tego dnia kolacje zjemy w Rzymie, w
restauracji blisko Schodów Hiszpańskich, tak aby po kolacji zobaczyć jak zmienia
się Rzym nocą i przejść się na Plac Hiszpański oraz pod fontannę Di Trevi. Wracamy
nocą do hotelu.
Dzień 8
Śniadanie wczesnym rankiem, przejazd na lotnisko w Rzymie.
Przelot do Polski.

