ITALIA

TERMINY
8 dni
8 dni
Terminy i cena do uzgodnienia

Cena

zł/osoby

PROGRAM RAMOWY IMPREZY
1 dzień— wyjazd z kraju z ustalonego miejsca. Przejazd przez Czechy, Austrię do Italii.
2 dzień—Przyjazd w godzinach porannych do SIRMIONE – spacerowe
zwiedzanie miasta . Miasto przepełnione historią, sztuką oraz mieszanką
kultury włoskiej i środkowoeuropejskiej. Czas wolny na espresso.. Przejazd
do hotelu – zakwaterowanie – obiadokolacja – nocleg (1 nocleg).
3 dzień - Śniadanie – wykwaterowanie – przejazd w kierunku Rzymu. Na
trasie zatrzymujemy się w umbryjskim miasteczku Orvieto - położonym na
tufowym wzgórzu, do którego wjeżdżamy kolejką szynową. Miasto założone prawdopodobnie w VIII wieku p.n.e. jednak przypuszcza się, że miejsce
to było zamieszkiwane już w epoce brązu i żelaza. Spacerowe zwiedzanie
miasteczka – czas wolny na kawę – możliwość zakupu znakomitych umbryjskich białych win. Wieczorem przejazd do hotelu w regionie Laziozakwaterowanie (3 noclegi) – obiadokolacja – nocleg.
4 dzień—Śniadanie – przejazd do Rzymu – w tym dniu zwiedzamy Watykan i otoczenie. Następnie, w drugiej części dnia przejazd do Tivoli,
gdzie jedną z atrakcji jest Villa d'Este określana mianem arcydzieła architektury. Mimo, że cały kompleks został wzniesiony w XVI wieku to do dziś
miejsce to jest źródłem inspiracji dla wybitnych architektów i projektantów
ogrodów z całego świata. Nic więc dziwnego, że Villa d'Este została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO— spacerowe zwiedzanie
ogrodów i willi. Wieczorem przejazd do hotelu - obiadokolacja – nocleg.
5 dzień—Śniadanie – przejazd na zwiedzanie Rzymu – zwiedzanie rozpoczynamy od Rzymu starożytnego mianowicie od sławnej areny śmierci
czyli Colosseum.. Następnie przejście pod fora cesarskie. W dalszej kolejności zwiedzimy monumentalny pomnik Viktora Emanuela II, pierwszego
króla zjednoczonej Italii. Następnie zwiedzamy wzgórze kapitolińskie, z
rozpościera się widok na Forum Romanum.

Nr katalogowy: AT 001

ITALIA
Zwiedzanie z przewodnikiem zakończymy przy kościele Santa Maria in
Cosmedin, gdzie przechowywane są „Usta Prawdy” a w samym kościele
relikwie św. Walentego. W trakcie zwiedzania przewidziany jest czas
wolny na espresso i pamiątki. Wieczorem przejazd do hotelu - obiadokolacja – nocleg.
6 dzień— Śniadanie – wykwaterowanie z hotelu. W tym dniu zwiedzamy barokowe zabytki Rzymu a wędrówkę rozpoczynamy od Zamku
Anioła a następnie Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, Plac
hiszpański, wzgórze Pincio i zwiedzanie kończymy na Piazza del Popolo .
Wieczorem przejazd do (1 noc) - obiadokolacja – nocleg.
7 dzień— śniadanie — wykwaterowanie i przejazd do toskańskiego
miasteczka Montepulciano - spacerowe zwiedzanie i rozkoszowanie się
toskańską panoramą. Wieczorem przejazd tranzytowy do Polski.
8 dzień—przyjazd do kraju ok południa. Zakończenie imprezy
Świadczenia zawarte w cenie
- Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację,
barek, WC, DVD,
- Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2-, 3-os. z łazienkami, w tym:
- Wyżywienie: 5 śniadań (wzmocnione nie kontynentalne), 5 obiadokolacji,
- Opieka licencjonowanego pilota wycieczek,
- Ubezpieczenie KL (Koszty Leczenia) i NNW (Nast. Nieszczęśliwych Wypadków), bagaż
Dodatkowo :
przewodnicy lokalni, taxy klimatyczne w hotelach, wejściówki oraz zestawy audio
50 euro płatne w trakcie imprezy u pilota.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
O kolejności zwiedzania decyduje pilot mając na względzie jak najlepsze rozwiązanie dla grupy.
Płatność:
Przy zapisie wpłata 30% ceny imprezy jako koszty rezerwacyjne.
Kolejne płatności całość jako pozostała część ceny imprezy lub w 2 ratach.
Ostateczna wpłata całości dwa tygodnie od daty rozpoczęcia imprezy.

Kontakt bezpośredni:

+48 666-472-029 |  biuro@ambiente-travel.com | www.ambiente-travel.com

z rejsem przez ADRIATYK

TERMINY
8 dni
8 dni
Terminy i cena do uzgodnienia

Cena od

zł/osoby
+

euro

ZADAR - TROGIR - SPLIT - ANKONA - FLORENCJA - BOLONIA - WERONA - SIRMIONE

PROGRAM RAMOWY IMPREZY
1 dzień - wyjazd z kraju w godzinach późno popołudniowych przez , Austrię, Słowenię do
Chorwacji.
2 dzień - przyjazd do ZADARU portowego miasta położonego nad Adriatykiem w Chorwacji. Spacerowe zwiedzanie miasta. Następnie dalsza podróż do hotelu w okolicach Splitu. Zakwaterowanie w hotelu (2 noclegi) - obiadokolacja - nocleg.
3 dzień - śniadanie - wyjazd do TROGIRU a następnie do SPLITU. Obydwa miasta zwiedzamy z przewodnikiem lokalnym. Po południu powrót do hotelu - odpoczynek na plaży.
Obiadokolacja - nocleg.
4 dzień - śniadanie - zwiedzanie okolic - czas wolny nad morzem. Późnym popołudniem
obiadokolacja i wieczorem zaokrętowanie na promie w porcie w Splicie - nocny rejs przez
Adriatyk do miasta portowego Ancona.
5 dzień - w godzinach porannych śniadanie - przybicie do portu w ANCONIE - kontynuacja podróży - kierunek FLORENCJA - zwiedzamy jedno z najpiękniejszych miast świata,
kolebka renesansu i wielkich artystów, miasto rodziny Medyceuszy . Całodzienne zwiedzanie i czas wolny. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie
(1 nocleg) - obiadokolacja - nocleg.
6 dzień - Śniadanie - następnie – przejazd do BOLONII a następnie do WERONY.
Te dwa włoskie miasta tworzą wrażenie, które nie sposób pominąć milczeniem. Pierwsze
BOLONIA to miasto uniwersyteckie i słynące z niesamowitych śródziemnomorskich smaków to drugie WERONA to miasto Romea i Julii, miasto muzyki w słynnej Arenie...miasto
romantyków. Wieczorem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie (1 nocleg) - obiadokolacja –
nocleg
7 dzień - śniadanie - wykwaterowanie z hotelu - przejazd do SIRMIONE - miasteczka
nad jeziorem Garda. Spacerowe zwiedzanie - czas na espresso. W godzinach popołudniowych przejazd transferowy do Polski.
8 dzień - przyjazd do kraju. Zakończenie imprezy.

Nr katalogowy: AT 002

Świadczenia zawarte w cenie
Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację, barek, WC, video,
Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach**/*** w pokojach 2-, 3-os. z łazienkami
oraz jeden nocleg na promie,
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
Przeprawa promowa,
Obsługa licencjonowanego pilota wycieczek,
Ubezpieczenie KL (Koszty Leczenia) i NNW (Nast. Nieszczęśliwych Wypadków), bagaż
Informacje dodatkowe
Cena imprezy obejmuje:
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, taksy klimatyczne w hotelach, przewodników miejscowych, bilety komunikacji miejskiej. Opłata pokładowa na promie.
Dokumenty potrzebne w podróży – dowód osobisty lub ważny paszport.
Rejs na promie Split - Ancona - fotele lotnicze pokładowe .
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
O kolejności zwiedzania decyduje pilot mając na względzie jak najlepsze rozwiązanie dla grupy.
Płatność:
Przy zapisie wpłata 30% ceny imprezy jako koszty rezerwacyjne.
Kolejne płatności całość jako pozostała część ceny imprezy lub w 2 ratach.
Ostateczna wpłata całości dwa tygodnie od daty rozpoczęcia imprezy.

Kontakt bezpośredni:

ITALIA

TERMINY
7 dni
7 dni
Terminy i cena do uzgodnienia

Cena

zł/osoby

PROGRAM RAMOWY IMPREZY
1 dzień - wyjazd z Polski w godzinach popołudniowo wieczornych. Przejazd tranzytem przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 dzień - przyjazd do Sirmione miasteczka nad jeziorem Garda. To przede wszystkim kurort, gdzie zwiedzanie odbywa się w spacerowym tempie. Historia tej miejscowości sięga IV-V w p.n.e! Jej najbardziej charakterystycznym punktem jest XIII
wieczny zamek. W Sirmione znajdują się też dwa stare kościoły oraz pozostalości
rzymskich budowli. Przejazd do hotelu - zakwaterowanie - obiadokolacja - 1 nocleg.
3 dzień - śniadanie - wykwaterowanie z hotelu przejazd do Bologni - zwiedzanie
miasta z przewodnikiem.
Wieczorem przejazd do hotelu na 2 noclegi - obiadokolacja - nocleg.
4 dzień - śniadanie - wyjazd do wymarłego miasta Civita di Bagnoregio spacerowe
zwiedzanie, fotografowanie. Następnie przejazd do Orvieto - czas na popołudniowe
espresso. Wieczorem powrót do hotelu - obiadokolacja - nocleg.
5 dzień - śniadanie - wykwaterowanie i przejazd do toskańskich miasteczek Montepulciano i Cortony, które zostały wzniesione przez Etrusków, i które po dziś dzień
zachowały ich historię - spacerowe zwiedzanie i delektowanie się toskańskim klimatem. Wieczorem przejazd do hotelu - obiadokolacja - 1 nocleg.
6 dzień - śniadanie wykwaterowanie przejazd w kierunku kraju, po drodze zwiedzanie Padwy. Późnym popołudniem powrót do Polski.
7 dzień - przyjazd do kraju - zakończenie imprezy
Nr katalogowy: AT 003

ITALIA
Świadczenia zawarte w cenie
- Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację,
barek, WC, DVD,
- Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach**/*** w pokojach 2-, 3-os.
z łazienkami, w tym:
- Wyżywienie: 4 śniadania (wzmocnione nie kontynentalne),
..4 obiadokolacje,
- Opieka licencjonowanego pilota wycieczek,
- Ubezpieczenie KL (Koszty Leczenia) i NNW (Nast. Nieszczęśliwych
Wypadków), bagaż
Dodatkowo :
przewodnicy lokalni, taxy klimatyczne w hotelach, wejściówki oraz zestawy audio
50 euro płatne w trakcie imprezy u pilota.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. O kolejności zwiedzania decyduje pilot mając na względzie jak najlepsze rozwiązanie dla grupy.
Płatność:
Przy zapisie wpłata 30% ceny imprezy jako koszty rezerwacyjne.
Kolejne płatności całość jako pozostała część ceny imprezy lub w 2 ratach.
Ostateczna wpłata całości dwa tygodnie od daty rozpoczęcia imprezy.

Kontakt bezpośredni:

+48 666-472-029 |  biuro@ambiente-travel.com | www.ambiente-travel.com

ITALIA

TERMINY
9 dni
9 dni
Terminy i cena do uzgodnienia

Cena

zł/osoby

SPIAZZI - BOLONIA - ASYŻ - PIETRELCINA - SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO - LORETO - PADWA

1 dzień - wyjazd z kraju w godzinach wieczornych. Przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię do Włoch.
2 dzień - w godzinach porannych przyjazd do miejscowości Spiazzi gdzie znajduje
się sanktuarium Madonna della Corona-zwiedzanie. Następnie przejazd do hotelu zakwaterowanie (1 nocleg)- obiadokolacja -nocleg
3 dzień - śniadanie – wykwaterowanie i Przejazd do Bolonii. Zwiedzanie miasta z
przewodnikiem. W planie m. in. Sanktuarium Św. Dominika. Czas wolny na espresso. Kolejnym punktem jest przejazd do Asyżu do Santa Maria degli Angeli, gdzie
znajduje się bazylika we wnętrzu, której usytuowany jest mały kościółek odbudowany
w XIII wieku przez Św. Franciszka, który dał początek ruchu franciszkańskiego. Wieczorem przejazd do hotelu – zakwaterowanie - (2 noclegi) – obiadokolacja-nocleg.
4 dzień - śniadanie - zwiedzanie Asyżu – z Sanktuarium św. Franciszka na czele.
Następnie przejazd do miasteczka Gubbio. należącego do najlepiej zachowanych
średniowiecznych miast włoskich. Spacerowe zwiedzanie umbryjskiego miasteczka.
Przejazd do hotelu- obiadokolacja – nocleg
5 dzień - śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Pietrelciny rodzinnego miasta
Ojca Pio a następnie do miasteczka Piana Romana, związanego również z życiem
Świętego. W godzinach popołudniowo wieczornych przejazd do hotelu do San
Giovanni Rotondo. Zakwaterowanie (2 noclegi) - obiadokolacja – nocleg
6 dzień - śniadanie i nawiedzenie sanktuarium św. Ojca Pio. Następnie przejazd
do Monte Sant’Angelo. Początki tego sanktuarium sięgaja V wieku, kiedy objawił się
tam św. Michał Archanioł. Wieczorem powrót do hotelu - obiadokolacja – nocleg
Nr katalogowy: AT 004

ITALIA
7 dzień - śniadanie – wykwaterowanie i przejazd do sanktuarium w Lanciano. To
tutaj objawił się pierwszy cud eucharystyczny w kościele katolickim. Następnie przejazd do Loreto. Zakwaterowanie (1 nocleg) – obiadokolacja – nocleg.
Możliwość indywidualnego wieczornego zwiedzania miasta.
8 dzień - śniadanie - wykwaterowanie przejście do Loretańskiego Sanktuarium Św.
Domku. Następnie zwiedzanie polskiego cmentarza wojskowego. To jedna z spośród
czterech polskich nekropolii usytuowanych na ziemi włoskiej. - czas wolny. W godzinach popołudniowo-wieczornych przejazd tranzytowy w kierunku Polski. Na trasie
zwiedzanie bazyliki w Padwie - Sanktuarium Św. Antoniego.
9 dzień - Przyjazd do Kraju - zakończenie pielgrzymki

Świadczenia zawarte w cenie
- Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację,
barek, WC, DVD,
- Zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach***/**** w pokojach 2-, 3-os.
z łazienkami, w tym:
- Wyżywienie: 6 śniadań (wzmocnione nie kontynentalne), 6 obiadokolacji,
- Opieka licencjonowanego pilota wycieczek,
- Ubezpieczenie KL (Koszty Leczenia) i NNW (Nast. Nieszczęśliwych Wypadków),
bagaż
Dodatkowo :
przewodnicy lokalni, taxy klimatyczne w hotelach, wejściówki oraz zestawy audio 50
euro płatne w trakcie imprezy u pilota.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów. O kolejności zwiedzania decyduje pilot mając na względzie jak najlepsze rozwiązanie dla grupy.
Płatność:
Przy zapisie wpłata 30% ceny imprezy jako koszty rezerwacyjne.
Kolejne płatności całość jako pozostała część ceny imprezy lub w 2 ratach.
Ostateczna wpłata całości dwa tygodnie od daty rozpoczęcia imprezy.

Kontakt bezpośredni:

+48 666-472-029 |  biuro@ambiente-travel.com | www.ambiente-travel.com

ITALIA

Terminy i cena do uzgodnienia
7 dni

Cena

1800 zł/
osoby

WENECJA - BOLONIA - ASYŻ - GUBBIO - ORVIETO - MONTEPULCIANO - FLORENCJA
1 dzień - wyjazd z kraju w godzinach wieczornych. Przejazd tranzytowy przez Czechy,
Austrię do Włoch.
2 dzień - przyjazd w godzinach porannych do Wenecji - rejs na lagunę wynajętą łodzią -zwiedzanie miasta z przewodnikiem - wjazd na dzwonnicę na Placu Św. Marka czas wolny. Popołudniu przejazd do hotelu - zakwaterowanie (1 nocleg) - obiadokolacja
-nocleg.
3 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do Bolonii, miasto uniwersyteckie
oraz słynące z pysznej kuchni. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Czas wolny na
espresso. Następnie przejazd w kierunku Asyżu. Zwiedzanie bazyliki Santa Maria
degli Angeli, gdzie mieści się mały kościółek, który był początkiem ruchu franciszkańskiego. Zwiedzanie miejsc, gdzie żył i pracował Św. Franciszek. Przejazd do hotelu - zakwaterowanie (2 noclegi) - obiadokolacja - nocleg.
4 dzień - śniadanie - zwiedzanie Asyżu - przejście do Sanktuarium Św. Franciszka. Następnie przejazd do pobliskiego miasteczka Gubbio, które słynie z legendy o wilku obłaskawionym przez Św. Franciszka. Czas wolny. Późnym popołudniem powrót do hotelu.
Obiadokolacja - nocleg.,
5 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do miasta Orvieto - spacerowe zwiedzanie. Następnie przejazd do Montepulciano - toskańskiego miasteczka słynącego z
wina o tej samej nazwie. Czas wolny na espresso i ewentualną degustację. Późnym popołudniem przejazd do hotelu. Zakwaterowanie (1 nocleg) - obiadokolacja - nocleg.
6 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do Florencji. Całodzienne zwiedzanie
miasta. W pierwszej części z przewodnikiem lokalnym następnie czas wolny. Wieczorem
powrót do kraju.
7 dzień - przyjazd do Polski - zakończenie imprezy.
Nr katalogowy: AT 005

ITALIA
Świadczenia zawarte w cenie
- Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację,
barek, WC, DVD,
- Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach *** w pokojach 2-, 3-os. z łazienkami, w tym:
- Wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
- Opieka licencjonowanego pilota wycieczek,
- Ubezpieczenie KL (Koszty Leczenia) i NNW (Nast. Nieszczęśliwych Wypadków), bagaż
W cenie :
przewodnicy lokalni, taxy klimatyczne w hotelach, wejściówki, wjazdy do miast
oraz zestawy audio
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów. O kolejności zwiedzania decyduje pilot mając na względzie jak najlepsze rozwiązanie dla grupy.
Płatność:
Przy zapisie wpłata 30% ceny imprezy jako koszty rezerwacyjne.
Koszty rezerwacyjne nie podlegają zwrotowi
Kolejne płatności całość jako pozostała część ceny imprezy lub w 2 ratach.
Ostateczna wpłata całości dwa tygodnie od daty rozpoczęcia imprezy.

Kontakt bezpośredni:

+48 666-472-029 |  biuro@ambiente-travel.com | www.ambiente-travel.com

ITALIA

TERMINY
8 dni
8 dni
Terminy i cena do uzgodnienia

Cena od

zł/osoby

SIRMIONE-SIENA-CASERTA-NEAPOL-SORRENTO-CAPRI-POMPEJE-FLORENCJA

PROGRAM RAMOWY IMPREZY
1 dzień - wyjazd z kraju w godzinach wieczornych. Przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię
do Włoch.
2 dzień - przyjazd do Sirmione miasteczka nad jeziorem Garda. To przede wszystkim kurort,
gdzie zwiedzanie odbywa się w spacerowym tempie. Historia tej miejscowości sięga IV-V w
p.n.e! Jej najbardziej charakterystycznym punktem jest XIII wieczny zamek. W Sirmione znajdują się też dwa stare kościoły oraz pozostałości rzymskich budowli. Przejazd do hotelu - zakwaterowanie - obiadokolacja - 1 nocleg.
3 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do Sieny jednego z najpiękniejszych, włoskich miast. Położone w sercu Toskanii, pełne średniowiecznych śladów przeszłości zachwyca
architekturą i wyjątkową atmosferą. Najbardziej znanym miejscem Sieny jest główny plac
Piazza del Campo, gdzie 2 razy w roku odbywają się znane na całe świat wyścigi Palio. Ceglana, rozgrzana słońcem kostka jest ulubionym miejscem do odpoczynku przez odwiedzających.
Późnym popołudniem przejazd do hotelu - zakwaterowanie - obiadokolacja - nocleg
4 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do Caserty nazywanej perłą w koronie Burbonów. Wśród wszystkich budowli i dzieł stworzonych przez tą dynastię największą dumą znaną i cenioną na całym świecie niewątpliwie jest Pałac w Casercie czyli Reggia di Caserta. XVIII-wieczne założenie pałacowe, wzniesione aby rywalizować z Wersalem oraz pałacem
królewskim w Madrycie, łączy harmonijnie w jedną całość wspaniały pałac, park i ogrody, jak
również tereny leśne, pawilony myśliwskie oraz fabrykę produkcji jedwabiu. W drodze do hotelu zatrzymujemy się w Neapolu - nieście kontrastów i wspaniałych smaków południa Italii.
To właśnie Neapol otwiera nam bramy prawdziwej Italii. Wieczorem przejazd do hotelu - zakwaterowanie - obiadokolacja - nocleg
5 dzień - śniadanie - przejazd do malowniczego Sorrento a stamtąd statkiem przeprawa na
wyspę Capri - całodzienny pobyt z możliwością plażowania. Wieczorem powrót do hotelu obiadokolacja - nocleg.
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6 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do muzeum archeologicznego w
Pompejach - spacerowe zwiedzanie. Popołudniem przejazd do hotelu - zakwaterowanie - obiadokolacja - nocleg
7 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do Florencji - całodzienne zwiedzanie miasta. Wieczorem przejazd tranzytowy do Polski.
8 dzień - Przyjazd do kraju. Zakończenie imprezy.
Świadczenia zawarte w cenie
Transport: komfortowy autokar wyposażony m.in. w klimatyzację, barek,
WC, video,
Zakwaterowanie: 5 noclegów w hotelach***/**** w pokojach 2-, 3-os.
z łazienkami
Wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
Obsługa licencjonowanego pilota wycieczek,
Ubezpieczenie KL (Koszty Leczenia) i NNW (Nast. Nieszczęśliwych Wypadków), bagaż
Informacje dodatkowe
Cena imprezy nie obejmuje:
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taksy klimatyczne w hotelach, przewodników miejscowych, bilety komunikacji miejskiej. Opłata promowa
Obowiązkowy koszt 80 euro - płatne w trakcie imprezy u pilota.
Dokumenty potrzebne w podróży – dowód osobisty lub ważny paszport.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia zwiedzanych obiektów. O kolejności zwiedzania decyduje pilot mając na względzie jak
najlepsze rozwiązanie dla grupy.
Płatność:
Przy zapisie wpłata 30% ceny imprezy jako koszty rezerwacyjne.
Kolejne płatności całość jako pozostała część ceny imprezy lub w 2 ratach.
Ostateczna wpłata całości dwa tygodnie od daty rozpoczęcia imprezy.

Kontakt bezpośredni:

+48 666-472-029 |  biuro@ambiente-travel.com | www.ambiente-travel.com
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Terminy i cena do uzgodnienia
7 dni

Cena zł/osoby
bez dodatkowych dopłat

PROGRAM RAMOWY IMPREZY
1 dzień - wyjazd z kraju w godzinach wieczornych. Przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię do
Włoch.
2 dzień - Przyjazd do Werony. Zwiedzanie rozpoczniemy od Piazza Bra, gdzie odwiedzimy słynny
rzymski amfiteatr z I w. Następnie przejdziemy do Piazza dei Signori, w pobliżu którego znajduje się
najwyższa w Weronie wieża Torre dei Lamberti. Będziemy również podziwiać średniowieczne Palazzi Scaligeri i Arche Scaligere. Odwiedzimy również dziedziniec domu Julii, aby zobaczyć najsłynniejszy balkon świata. Przejazd do hotelu - zakwaterowanie (4 noclegi) - obiadokolacja -nocleg.
3 dzień - śniadanie - przejazd do Sirmione – jednego z najciekawszych miejsc nad Jeziorem Garda
leżącego na półwyspie wcinającym się od południa w jezioro, którego najbardziej charakterystycznym
punktem jest XIII-wieczny zamek oraz słynne Grotte di Catullo - pozostałości rzymskich willi pochodzących z I w p.n.e. Przejazd do Malcesine. Największą atrakcją miasteczka jest Castello Scaligero z
XIII w. Wycieczka statkiem po Jeziorze Garda z przystankiem w Limone sul Garda słynącej przed
wieloma laty z produkcji cytryn i limonek, a dziś z produkcji oliwy z miejscowych oliwek. Następnie
przejazd do miasteczka Bardolino - spacer główną aleją. Wieczorem przejazd do hotelu - obiadokolacja - nocleg.
4 dzień - śniadanie - Przejazd do miasta Como, największego miasta nad jeziorem o tej samej nazwie. Spacer do zabytkowej katedry i czas wolny na południowe espresso. Następnie przejazd do miasta Bergamo - spacer uliczkami miasta - czas wolny. Późnym popołudniem przejazd do hotelu - obiadokolacja -nocleg.
5 dzień - śniadanie - przejazd do Malcesine- wjazd kolejką linową na Monte Baldo, górę, która posiada wiele wierzchołków, z których najwyższy - Valdritta wznosi się na 2.218 m n.p.m. Następnie
przejazd do Spiazzi, gdzie na miejscu dawnej pustelni z X wieku znajduje się sanktuarium Madonna
della Corona. Sanktuarium niejako „przyklejone” jest do góry Baldo tworzy niesamowite wrażenie
wizualne. Późnym popołudniem przejazd do hotelu - obiadokolacja - nocleg.
6 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do Trydentu - spacerowe zwiedzanie miasta. Popołudniem przejazd tranzytowy do Polski.
7 dzień - przyjazd do kraju - zakończenie imprezy.
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Świadczenia zawarte w cenie
- Transport: komfortowy autokar wyposażony w:
klimatyzację,
barek,
WC,
DVD,
- Zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu ***/**** w pokojach 2-, 3-os. z łazienkami, w tym:
- Wyżywienie: 4 śniadania (wzmocnione nie kontynentalne), 4 obiadokolacje,
- Opieka licencjonowanego pilota wycieczek,
- Ubezpieczenie KL (Koszty Leczenia) i NNW (Nast. Nieszczęśliwych Wypadków), bagaż
W cenie :
przewodnicy lokalni, taxy klimatyczne w hotelach, wejściówki, wjazdy do miast
oraz zestawy audio
Fakultatywnie: wjazd kolejką do miasteczka Brunate nad jeziorem Como
na wysokość 715 m n.p.m. położonym nad jeziorem Como - cena ok. 7 euro.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
O kolejności zwiedzania decyduje pilot mając na względzie jak najlepsze rozwiązanie dla grupy.
Płatność:
Przy zapisie wpłata 30% ceny imprezy jako koszty rezerwacyjne.
Koszty rezerwacyjne nie podlegają zwrotowi
Kolejne płatności całość jako pozostała część ceny imprezy lub w 2 ratach.
Ostateczna wpłata całości dwa tygodnie od daty rozpoczęcia imprezy.

Kontakt bezpośredni:

+48 666-472-029 |  biuro@ambiente-travel.com | www.ambiente-travel.com
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TERMINY
12 dni
12 dni
Terminy i cena do uzgodnienia

Cena od

zł/osoby

PROGRAM RAMOWY IMPREZY
1 dzień - wyjazd z kraju w godzinach wieczornych. Przejazd tranzytowy przez Czechy, Austrię
do Włoch.
2 dzień - przyjazd do Bolonii - zwiedzanie miasta z przewodnikiem miejskim. Czas wolny na
espresso. Przejazd do hotelu - zakwaterowanie (1 nocleg) - obiadokolacja -nocleg.
3 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do toskańskiego miasteczka Cortona a następnie do miasta Orvieto - zwiedzanie spacerowe - czas wolny na popołudniowe espresso i
ewentualną degustację lokalnych potraw. Wieczorem przejazd do hotelu - zakwaterowanie (1
nocleg)- obiadokolacja -nocleg.
4 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do opactwa na Monte Cassino a następnie
złożenie kwiatów na cmentarzu II Korpusu Wojska Polskiego. Następnie przejazd tranzytowy
do Villa san Giovanni i transfer przez Cieśninę Messyńską na Sycylię - przejazd do hotelu zakwaterowanie (5 noclegów) - obiadokolacja - nocleg.
5 dzień - śniadanie - całodzienne plażowanie - odpoczynek. Wieczorem obiadokolacja - nocleg.
6 dzień - śniadanie - całodzienny pobyt i zwiedzanie Wysp Liparyjskich. Wieczorem obiadokolacja - nocleg.
7 dzień - śniadanie - Przejazd do miasta Modica - zostało zbudowane nie na szczycie wzgórza, a w wąwozie powodując, że jest ono warte uwagi. Stare miasto to cała osobna dzielnica,
oddalona nieco od współczesnej Modiki, co sprawia, że jest to miejsce dużo przyjaźniejsze dla
turystów, ale i jej mieszkańców, którzy chętnie ciągną tu, aby spędzić wieczór z przyjaciółmi.
Następnie przejazd do Syrakuz - miasto założone w VIII w p.n.e. odgrywało potężną rolę w
rywalizacji z Atenami czy Kartaginą. I to zarówno pod względem politycznym jak i militarnym. To tutaj urodził się, żył i zginął Archimedes. W Syrakuzach przebywali także m.in. Platon, Ajschylos czy Epicharm. Zawitali tutaj ewangelista Łukasz czy apostoł Paweł, o czym
zresztą wspomina Nowy Testament. Wieczorem powrót do hotelu - obiadokolacja - nocleg
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8 dzień - śniadanie - wjazd na Etnę (fakultatywnie ok.. 70 euro) a następnie zwiedzanie miasta
Taormina. Wieczorem powrót do hotelu - obiadokolacja - nocleg
9 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd do Messyny - zwiedzanie centrum miasta a następnie przeprawa promowa do Villa san Giovanni i kontynuacja przejazdu transferowego do
hotelu w okolicach Neapolu. Zakwaterowanie - obiadokolacja -nocleg
10 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - zwiedzanie Neapolu a następnie Regio di Caserta.
Przejazd do hotelu - zakwaterowanie (1 nocleg) - obiadokolacja - nocleg.
11 dzień - śniadanie - wykwaterowanie - przejazd transferowy do kraju.
12 dzień - przyjazd do Polski - zakończenie imprezy.
Świadczenia zawarte w cenie
- Transport: komfortowy autokar wyposażony w:
klimatyzację,
barek,
WC,
DVD,
- Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach ***/**** w pokojach 2-, 3-os. z łazienkami, w tym:
- Wyżywienie: 9 śniadań (wzmocnione nie kontynentalne), 9 obiadokolacji,
- Opieka licencjonowanego pilota wycieczek,
- Ubezpieczenie KL (Koszty Leczenia) i NNW (Nast. Nieszczęśliwych Wypadków), bagaż
Dodatkowo :
przewodnicy lokalni, taxy klimatyczne w hotelach, wejściówki oraz zestawy audio
80 euro płatne w trakcie imprezy u pilota.
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie w zależności od godzin otwarcia zwiedzanych
obiektów. O kolejności zwiedzania decyduje pilot mając na względzie jak najlepsze rozwiązanie dla grupy.
Wycieczka fakultatywna min. 20 osób. W przypadku braku zainteresowania zostanie zaproponowana inna atrakcja ewentualnie plażowanie.
Płatność:
Przy zapisie wpłata 30% ceny imprezy jako koszty rezerwacyjne.
Kolejne płatności całość jako pozostała część ceny imprezy lub w 2 ratach.
Ostateczna wpłata całości dwa tygodnie od daty rozpoczęcia imprezy.

Kontakt bezpośredni:
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TERMINY
8 dni
8 dni
Terminy i cena do uzgodnienia

Cena

zł/osoby

PROGRAM RAMOWY IMPREZY
1 dzień - wylot z lotniska w Pyrzowicach (Katowice) do Bolonii - zakwaterowanie w hotelu 2 noclegi
- popołudniowo-wieczorne zwiedzanie miasta.
2 dzień - śniadanie - całodzienne zwiedzanie Bolonii - czas wolny - wieczorem powrót do hotelu nocleg
3 dzień - śniadanie - przejazd pociągiem do Florencji - zakwaterowanie w hotelu na 2 noclegi zwiedzanie miasta - czas na espresso i chwila wytchnienia. Wieczorem powrót do hotelu - nocleg.
4 dzień śniadanie - zwiedzanie Florencji z przewodnikiem lokalnym. Czas wolny na indywidualne
zwiedzanie, zakup pamiątek i espresso. Wieczorem powrót do hotelu - nocleg.
5 dzień - śniadanie - przejazd pociągiem do Rzymu. Zakwaterowanie na 3 noclegi - spacerowe zwiedzanie miasta wg uznania grupy. Wieczorem powrót do hotelu - nocleg
6 dzień - śniadanie - zwiedzania Rzymu ciąg dalszy - w programie Rzym barokowy i Rzym starożytny oraz Watykan - wg odrębnie ustalonego programu. Wieczorem powrót do hotelu - nocleg.
7 dzień - śniadanie - zwiedzania Rzymu ciąg dalszy wg. Odrębnie ustalonego z grupą programu.
Wieczorem powrót do hotelu - nocleg.
8 dzień - śniadanie - czas na zakupy - transfer na lotnisko - powrót do Polski - zakończenie imprezy
Świadczenia zawarte w cenie
- przelot samolotem, transfery koleją włoską.
- Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach lub pensjonatach w pokojach 2-, 3-os. z łazienkami,
w tym:
- Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji,
- Opieka licencjonowanego pilota wycieczek,
- Ubezpieczenie KL (Koszty Leczenia) i NNW (Nast. Nieszczęśliwych Wypadków).
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Dodatkowo :
przewodnicy lokalni oraz zestawy audio 30 euro płatne w trakcie imprezy u pilota.
W programie wycieczka fakultatywna do Orvieto i Civita di Bagnoregio- koszt ok. 30 euro.
Obiadokolacje - ok . 10 euro/ dzień/osobę
Płatność:
Przy zapisie wpłata 30% ceny imprezy jako koszty rezerwacyjne.
Kolejne płatności całość jako pozostała część ceny imprezy lub w 2 ratach.
Ostateczna wpłata całości dwa tygodnie od daty rozpoczęcia imprezy.
Liczba uczestników ograniczona.

Kontakt bezpośredni:

+48 666-472-029 |  biuro@ambiente-travel.com | www.ambiente-travel.com

