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Zapewniamy: 
• przejazd autokarem (Klima – dvd - 

fotele lotnicze, 2 kierowców),                 

•opiekę pilota - przewodnika wg 

programu 

•ubezpieczenie NW i KL, 

•noclegi w hotelach turystycznych 

**/*** pokoje 2-3-4 osobowe z  

łazienkami, TV,  

•wyżywienie wg programu, ( śniadania 

włoskie, obiadokolacja serwowana, 

woda w cenie) 

•opłaty drogowe, parkingowe, wjazdy 

do miast, 

• podstawowe wstępy, 

 

CENA 
(przy grupie  48 osób płacących): 

1280 zł 
 

 
 

 

 

 

Dzień 1// 25.04.2015 

 Zbiórka uczestników, wyjazd do Włoch o godzinie 11.00, przejazd 
nocny przez Czechy, Austrię.  
 
Dzień 2// 26.04.2015 

Zwiedzanie 9 godzinne Wenecji 
(opłata wjazdowa w cenie). Spacer rozpoczniemy od przejścia 
przez dzielnice Weneckie do Placu Św. Marka, podczas które 
poznamy zupełnie inną Wenecję, zobaczymy m.in. Cannale 
Grande Ponte Rialto, Scuole San Rocco, dzielnice San Rocco. 
Następnie zapoznamy się z zabytkami najpiękniejszej części 
Wenecji San Marco, zobaczymy bazylikę (wstęp), Piazzetę, Plac 
Św. Marka , Campanile (wstęp w cenie), Pałac Dożów, następnie 
wynajętą łodzią powrócimy na parking do autokaru (w cenie). 
Przejazd do hotelu w okolicach Chianciano Terme, 
zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek.    
 

Dzień 3 // 27.04.2015 

śniadaniu prowiantowe, przejazd do Rzymu (w Wiecznym 
Mieście poruszamy się komunikacją miejską - w cenie), 
spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie: Coloseum (w cenie), 
Forum Romanum (w cenie), Kapitol, Panteon (wstęp bezpłatny), 
fontanna Di Trevi, Schody Hiszpańskie. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja, odpoczynek. 

Dzień 4 // 28.04.2015 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i  przejazd do Watykanu. Spotkanie z przewodnikiem, zwiedzanie 
Bazyliki Św. Piotra (wstęp bezpłatny) w której zobaczymy m.in. Grób Jana Pawła II, słynną Konfesję, Pietę 
Michała Anioła, poznamy zabytki placu Św. Piotra, odwiedzimy Muzea Watykańskie (w cenie). Przejazd do 
hotelu w Chianciano Terme obiadokolacja, odpoczynek.   

Dzień 5 // 29.04.2015 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu,  zwiedzanie Toskanii, jednego z najbardziej malowniczych regionów 
Włoch. Zobaczymy m.in.  „Miasta Wież” czyli S. Giminiano (opłata wjazdowa w cenie), w programie: plac 
katedralny, spacer ul. S. Giovanni, i po tarasach widokowych, przejazd i zwiedzanie Sienny, jednego z 
najpiękniejszych miast średniowiecznej Europy (opłata wjazdowa w cenie). W trakcie spaceru zobaczymy 
m.in. Piazza del Campo, na którym odbywają się słynne zawody Palio, katedrę, przespacerujemy się po Via 
di Citta słynąca ze wspaniałych pałaców, zobaczymy kościół Św. Katarzyny, patronki miasta. Następnie 
przejazd do Werony, krótki spacer ulicami miasta, odwiedzimy m.in. Dom Julii z słynnym Balkonem, Plac 
Bra i inne. Przejazd na nocleg pod Weroną, obiadokolacja, odpoczynek. 

Dzień 6 // 30.04.2015 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu,  Całodzienna wyprawa do najwspanialszego parku rozrywki we 
Włoszech – GARDALAND (w cenie), świata magii i przygody dla dorosłych, młodzieży i dzieci, zwanego 
włoskim Disnneylandem. Wieczorem wyjazd do Polski. Do najciekawszych atrakcji należą kolejki:  
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Blue Tornado - górska kolejka z 5 pętlami, której wagony, w odróżnieniu od typowych kolejek, są 
zawieszone pod kolejami. Wagony osiągają prędkość 110 km/h, co robi z niej jedną z najszybszych kolejek 
na świecie. Droga mierzy 760 m długości i 35 m wysokości. W 1995 roku, kiedy została wyprodukowana 
w USA, była jedną z pierwszych atrakcji tego typu i do dziś należy do najlepszych swego rodzaju. 

Magic Mountain - kolejka z 4 pętlami osiągająca prędkość do 90 km/h. Długość drogi wynosi prawie 700 
m, a wysokość 35 m. Jest to pierwsza żelazna kolejka parku (1985).  

I Corsari - ta piracka przejażdżka jest jedyną wodną, podziemną atrakcją tego typu w Europie. Płynie się 
w łódce 30-40 m pod ziemią w ciemnych jaskiniach. Ponieważ wszystko jest w pełni zautomatyzowane, 
uczestnicy są podczas przejażdżki sami. Atrakcja była stawiana przez 5 lat, a koszty poniesione podczas 
budowy w 1996 r. odpowiadają kwocie ok. 50 milionów euro. 

Colorado Boat - wodna droga, która najpierw prowadzi w górę po dzikiej wodzie, a później z wysokości 
30 m spada w dół.  

Jungle Rapids - wodna droga, która prowadzi dżunglą pełną wodospadów i pułapek. Łódki dla 6 osób 
niesie silny prąd.   

Sequoia Adventure - wyjątkowa kolejka górska. Wystarczy na nią spojrzeć, aby wiedzieć, że jest to coś 
dla odważnych! Przez większość przejazdu jedzie się z głową w dół.  

The Spectacular 4D Adventure - wyjątkowe kino 4D, które Gardaland przedstawił w 2005 r. jako 
pierwsze w Europie. Obecnie również 5D. 

Mammut - najdłuższa i najnowsza rodzinna kolejka górska, dla której inspiracją był film "Epoka 
lodowcowa". Jej długość wynosi 1100 m, a jazda trwa prawie trzy minuty. W 2008 roku kolejka była 
jedyną atrakcją tego tupu w Europie.  

Dzień 7 // 01.05.2015 

przejazd na śniadanie na granicy Niemiecko - Polskiej (w cenie), przyjazd do Gniezna w godzinach 
południowych, zakończenie wycieczki. 

UWAGA 

Przy wcześniejszej rezerwacji wycieczki grupowej system 
TOUR GUIDE dla wszystkich uczestników grupy przez całą 

wycieczkę w cenie. 

 

 

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NR 601  

 

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA NA RZECZ KLIENTA - TOWARZYSTWO 
UBEZPIECZEŃ AXA 
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