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Wycieczka objazdowa

Włochy 5.1/6  z 806 opinii
Wieczne i słoneczne

Wt. 13.09.2022 — Cz. 22.09.2022 (10 dni)

Warszawa — Włochy
13.09.2022, godz. 11:00 — 14.09.2022

Włochy — Warszawa
21.09.2022 — 22.09.2022

2 posiłki

Pok. 2 os.

Cena całkowita

Dorosły x 2: 2 448 PLN
Razem: 4 896 PLN

Do rezerwacji zostanie dodana składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

PLAN WYCIECZKI

1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy i Austrię z krótkimi postojami.

2. DZIEŃ. FLORENCJA 
Przyjazd do FLORENCJI w godzinach przedpołudniowych. Zwiedzanie stolicy Toskanii: kościół Santa
Croce, Piazza del Duomo, baptysterium, katedra Santa Maria del Fiore, wieża Gio�a, Piazza della
Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio. Przejazd do hotelu w okolicy Chianciano Terme,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3. DZIEŃ. RZYM – WATYKAN 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do RZYMU – zwiedzanie Wiecznego Miasta: spacer obok
Koloseum, Forum Romanum, Kapitolu, przez plac Wenecki, z wejściem do Panteonu. Kolejno plac
Navona, plac Hiszpański ze słynnymi Schodami Hiszpańskimi, fontanna di Trevi, most i zamek św.
Anioła. Spacer kończy wizyta w WATYKANIE – najmniejszym mieście-państwie i siedzibie najwyższych
władz Kościoła katolickiego. Zwiedzanie wnętrza Bazyliki św. Piotra, wizyta w miejscu spoczynku Jana
Pawła II. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

4. DZIEŃ. ASYŻ 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd do ASYŻU. Zwiedzanie: bazylika św. Franciszka, Piazza del
Comune, kościół św. Klary. Przejazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej. Zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.

5. DZIEŃ. WYPOCZYNEK NAD MORZEM 
Śniadanie. Czas wolny – wypoczynek nad morzem. Rimini i jego kurortowe dzielnice słyną z pięknych,
szerokich, znakomicie zagospodarowanych plaż (serwis plażowy: ok. 10-16 EUR: parasol + 2
leżaki/dzień). Obiadokolacja, nocleg.

6. DZIEŃ. GROTY FRASASSI 
Śniadanie. Czas wolny lub półdniowa wycieczka fakultatywna (za dodatkową opłatą na miejscu) do
jednego z cudów natury – GROT FRASASSI, w okolicy Gengi w parku narodowym w regionie Marche.
Jest to system połączonych jaskiń ze spektakularnymi formami nacieków, małymi jeziorkami oraz
pięknymi salami sięgającymi rozmiarów 120 x 180 m, przy wysokości 200 m. Odpowiednie
podświetlenie sprawia, że gra światła, wody i półcieni wprawia w zachwyt odwiedzających. Powrót do
hotelu. Czas wolny, obiadokolacja, nocleg.

7. DZIEŃ. SAN MARINO – RIMINI 
Śniadanie. Czas wolny – wypoczynek nad morzem. Po południu wyjazd do SAN MARINO. Spacer trasą
turystyczną najstarszej na świecie republiki. Czas wolny na zakup pamiątek. Przejazd do RIMINI i
zwiedzanie historycznego centrum: Łuk Cesarza Augusta, most Tyberiusza, główne place: Piazza
Cavour, Piazza Tre Mar�ri. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

8. DZIEŃ. WYPOCZYNEK NAD MORZEM 
Śniadanie. Czas wolny – wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja, nocleg.

9. DZIEŃ. WENECJA 

Ocena klientów

5.1/6  z 806 opinii

92% klientow wystawiło opinię dobrą
lub bardzo dobrą

Program wycieczki 5.4

Organizacja wycieczki 5.1

Jakość do ceny 4.6

Standard autokaru 4.3

Komfort 4.2

Klienci doceniają m.in.

Program wycieczki

Organizacja wycieczki

Korzystny stosunek jakości do

ceny

1.

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Śniadanie. Wykwaterowanie. Przyjazd do WENECJI na parking Tronche�o. Rejs statkiem turystycznym
słynnymi kanałami weneckimi do placu św. Marka. Spacer od Mostu Westchnień, obok Pałacu Dożów,
przez plac św. Marka z wejściem do bazyliki św. Marka, następnie Ponte Rialto. Czas wolny. Powrotny
rejs i wyjazd do Polski z krótkimi postojami.

10. DZIEŃ.
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

ŚWIADCZENIA

7 noclegów w hotelach*** klasy turystycznej: 1 w okolicy Chianciano Terme, 1 w okolicy
Rzymu/Fiuggi, 5 w okolicy Rimini na Riwierze Adriatyckiej; 2-, 3-os. pokoje z łazienkami: prysznic, wc
• wyżywienie (serwowane): 7 śniadań (kontynentalne, wzmocnione), 7 obiadokolacji • przejazd
autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

UWAGI

1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu, rejs, lokalni przewodnicy, tour guide, bilety
komunikacji miejskiej i taksa klimatyczna: ok. 100 EUR.

2. Opłaty fakultatywne: wycieczka do Grot Frasassi: ok. 12 EUR (nie obejmuje wstępu: ok. 14
EUR); wymagane min. 20 osób.

3. Przejazdy po Rzymie środkami komunikacji miejskiej.

Zobacz więcej na www.itaka.pl

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

https://www.itaka.pl/wycieczki/wlochy/wieczne-i-sloneczne,XITRIMI.html?offerId=2110297ac35f5740031f8ed5f7a7be99772e88e213fef77ba81fc30f33148592&affiliate=233454283
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Wycieczka objazdowa

Włochy, Rzym 5.1/6  z 827 opinii
Rzymskie wakacje

So. 29.10.2022 — Pt. 04.11.2022 (7 dni)

Warszawa — Włochy
29.10.2022, godz. 11:00 — 30.10.2022

Włochy — Warszawa
03.11.2022 — 04.11.2022

Wyżywienie zgodnie z programem

Pok. 2 os.

Cena całkowita

Dorosły x 2: 1 748 PLN
Razem: 3 496 PLN

Do rezerwacji zostanie dodana składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

PLAN WYCIECZKI

1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Włoch przez Czechy i Austrię z krótkimi postojami.

2. DZIEŃ. TIVOLI
Przejazd do TIVOLI. Zwiedzanie Willi d'Este, ogrodów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO – arcydzieła architektury, które jest przykładem najwybitniejszego włoskiego ogrodu
renesansowego. Wybudowane w XV w. przez biskupa Hipolita d'Este na wzgórzu, skąd roztacza się
piękny widok, a przy dobrej pogodzie widać Rzym. Przejazd do hotelu we Fiuggi w okolicy Rzymu,
zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

3. DZIEŃ. FIUGGI – RZYM 
Śniadanie. Zwiedzanie FIUGGI, znanego uzdrowiska słynącego z leczniczych wód termalnych. Spacer
po malowniczym średniowiecznym starym mieście. Przejazd do centrum RZYMU. Spacer po
najpiękniejszych placach Wiecznego Miasta: barokowy Piazza Navona z fontanną Qua�ro Fiume, Piazza
Rotonda z Panteonem – antyczną świątynią wszystkich bogów, mieszczącą grób Rafaela. Przejście na
Piazza di Trevi – mały plac z monumentalną fontanną di Trevi, upamiętnioną w filmie „La Dolce Vita”.
Spacer kończy się przy słynnych Schodach Hiszpańskich, znanych także z pokazów mody. Czas wolny
na pamiątkowe zdjęcia i spacer, pozwalający wniknąć w rytm i poczuć niepowtarzalną atmosferę miasta.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4. DZIEŃ. RZYM 
Śniadanie. Przejazd do Rzymu. Spacer po najciekawszych miejscach miasta. Zwiedzanie: Usta Prawdy,
plac Wenecki, Kapitol. Dla chętnych indywidualne wejście do Muzeów Kapitolińskich ze słynną
Wilczycą Kapitolińską i oryginałem posągu Marka Aureliusza. Następnie wejście do Forum Romanum i
Koloseum, Palatyn. Wizyta w bazylice św. Jana na Lateranie, jednej z pierwszych siedzib papieskich i
Święte Schody, znane również jako Schody Piłata. Powrót do hotelu. Wieczorem fakultatywnie (za
dodatkową opłatą na miejscu): wyjazd do stylowej restauracji w okolicy. W ramach wyjazdu kolacja z
lokalnymi włoskimi potrawami i winem oraz zabawa taneczna przy muzyce na żywo. Powrót do hotelu,
nocleg.

5. DZIEŃ. WATYKAN 
Śniadanie. Przejazd do WATYKANU na audiencję generalną (przy pobycie Ojca Świętego w Rzymie).
Zwiedzanie placu i wnętrza bazyliki św. Piotra. Wizyta w miejscu spoczynku Jana Pawła II. Wejście do
Muzeów Watykańskich z Kaplicą Sykstyńską. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie i zakupy. Powrót
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

6. DZIEŃ. RZYM 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie katakumb Kaliksta, jednych z
największych i najbardziej okazałych rzymskich katakumb, datowanych na II w. n.e. Wyjazd do Polski
przez Austrię i Czechy z krótkimi postojami.

7. DZIEŃ.
Przyjazd do Polski w godzinach porannych.

Ocena klientów

5.1/6  z 827 opinii

93% klientow wystawiło opinię dobrą
lub bardzo dobrą

Program wycieczki 5.4

Organizacja wycieczki 5.1

Jakość do ceny 4.9

Standard autokaru 4.4

Hotel 4.1

Klienci doceniają m.in.

Program wycieczki

Organizacja wycieczki

Korzystny stosunek jakości do

ceny

2.

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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ŚWIADCZENIA

4 noclegi w hotelu*** w okolicy Rzymu/Fiuggi; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami •
wyżywienie (serwowane): 4 śniadania (kontynentalne, wzmocnione), 3 obiadokolacje • przejazd
autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

UWAGI

1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu, rezerwacje, lokalni przewodnicy, tour guide,
bilety komunikacji miejskiej i taksa klimatyczna: ok. 165 EUR.

2. Opłaty fakultatywne: rzymska kolacja: ok. 30 EUR (zawiera przejazd, kolację z winem, zabawę
przy muzyce na żywo); wymagane min. 25 osób.

3. Przejazdy po Rzymie środkami komunikacji miejskiej.
4. Bilety wstępu do muzeów i innych obiektów rezerwowane są na kilka tygodni przed

przylotem/przyjazdem grupy do Rzymu, dlatego opłata za bilet jest obowiązkowa. Przy wejściu
wymagane jest zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepień na COVID-19 lub o przebytej
chorobie.

Zobacz więcej na www.itaka.pl

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

https://www.itaka.pl/wycieczki/wlochy/rzymskie-wakacje,XITRZYM.html?offerId=ac93776809a31f7b0b8a56ec75e1fcb43f93ca63d13e18289055b93e3a690fdb&affiliate=233454283
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Wycieczka objazdowa

Włochy 5.2/6  z 20 opinii
Włoskie wakacje

Nd. 28.08.2022 — Nd. 04.09.2022 (8 dni)

Warszawa — Lamezia Terme
28.08.2022 — 28.08.2022

Lamezia Terme — Warszawa
04.09.2022 — 04.09.2022

2 posiłki

Pok. 2 os.

Cena całkowita

- 12 %
4 089 PLN

Dorosły x 2: 3 589 PLN
Razem: 7 178 PLN

Do rezerwacji zostanie dodana składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

PLAN WYCIECZKI

1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Bezpośredni przelot do Włoch. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie,
kolacja, nocleg.

2. DZIEŃ. WEZUWIUSZ – POMPEJE (trasa: ok. 350 km) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wycieczka na WEZUWIUSZ, jedyny czynny wulkan Europy
kontynentalnej. Wjazd autokarem na parking w masywie wulkanu, ok. 30-minutowy spacer do tarasu
widokowego przy kraterze. Przejazd do POMPEJÓW. Zwiedzanie terenu wykopalisk antycznego
miasta zasypanego popiołem wulkanicznym w I w. n.e. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas
wolny, kolacja, nocleg.

3. DZIEŃ. WATYKAN – RZYM (trasa: ok. 250 km) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do WATYKANU – stolicy chrześcijaństwa. Wizyta w Bazylice
św. Piotra i w miejscu spoczynku Jana Pawła II. Spacer po placu św. Piotra. Zwiedzanie historycznego
centrum RZYMU – Wiecznego Miasta. Spacer obok Koloseum, Forum Romanum, Kapitolu i dalej przez
plac Wenecki, Piazza Navona, plac Hiszpański do słynnej Fontanny di Trevi. Wejście do Panteonu –
wspaniale zachowanej antycznej budowli, świątyni wszystkich bogów. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

4. DZIEŃ. TIVIOLI – MONTE CASSINO – CASERTA (trasa: ok. 250 km) 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do TIVIOLI. Zwiedzanie Villa d'Este zachwycającej tarasowymi
ogrodami i licznymi fontannami – wpisanej jako arcydzieło architektury i projektowania krajobrazu na
listę UNESCO. Przejazd do MONTE CASSINO – miejsca heroicznych walk polskich wojsk w czasie II
wojny światowej. Wizyta w opactwie benedyktyńskim i chwila zadumy na Polskim Cmentarzu
Wojennym. Przejazd do CASERTY. Zwiedzanie pałacu królewskiego, otoczonego ogromnym parkiem,
słynącym z wielu zabytkowych fontann. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.

5. DZIEŃ. ISCHIA – ISCHIA PORTO – ISCHIA PONTE – FORIO (trasa: ok. 100 km) 
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek lub fakultatywnie (za dodatkową opłata na miejscu): całodzienna
wycieczka na wyspę ISCHIA. Przeprawa promowa, przejazd do ISCHIA PORTO i ISCHIA PONTE, gdzie
znajduje się największa atrakcja wyspy – Castello Aragonese, ogromny zamek-twierdza na klifie,
wzniesiony w XV w. Warto tu odwiedzić katedrę dell'Asunta z dobrze zachowanymi freskami szkoły
Gio�a. Przejazd do FORIO. Spacer w ogrodach La Mortella, gdzie na obszarze dwóch hektarów można
podziwiać ponad 3 tysiące gatunków rzadkich i egzotycznych roślin. Przeprawa promowa. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg. 

6. DZIEŃ. CAPRI – SORRENTO (trasa: ok. 100 km) 
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs na
CAPRI – słynną wyspę w Zatoce Neapolitańskiej. Całodzienny pobyt na uwielbianej przez cesarzy
rzymskich malowniczej wyspie, znanej z pięknych widoków i śródziemnomorskiej roślinności. Rejs
łódkami wokół wyspy. Wizyta w miasteczku Capri i Anacapri. Czas wolny na wypoczynek i plażowanie.
Przeprawa promowa do SORRENTO. Spacer po pełnym życia, kolorowym miasteczku. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg.

7. DZIEŃ. NEAPOL (trasa: ok. 250 km)

Ocena klientów

5.2/6  z 20 opinii

95% klientow wystawiło opinię dobrą
lub bardzo dobrą

Standard autokaru 5.4

Program wycieczki 5.3

Komfort 5.3

Organizacja wycieczki 5.2

Jakość do ceny 4.5

Klienci doceniają m.in.

Standard autokaru

Program wycieczki

Komfort podróży

3.

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do NEAPOLU, stolicy regionu Kampania. Spacer ulicą szopkarzy,
podczas którego zobaczyć można między innymi: antyczną Bazylikę San Gregorio Armeno, plac Piazza
San Gaetano. Wizyta w katedrze św. Januarego, której początki sięgają XIII w. Katedra słynie z cudu
przemiany krwi patrona miasta z postaci skrzepłej w płynną oraz z XVII-wiecznej kaplicy i renesansowej
krypty z urną ze szczątkami świętego. Wizyta w Castel Sant'Elmo – średniowiecznym zamku
otoczonym murami obronnymi, obecnie spełniającym funkcje muzeum. Wjazd windą na najwyższą
kondygnację, skąd rozpościera się panoramiczny widok na Wezuwiusz, Zatokę Neapolitańską, Centro
Storico z wyraźnie zaznaczoną Spaccanapoli, dzielnicę Margellina i wzgórze Posilipo oraz Rivierę di
Chiaia.Wizyta na Piazza del Plebiscito z Bazyliką San Francesco di Paola, Palazzo Reale, Teatro San Carlo
– jednym z największych teatrów operowych w Europie. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, kolacja,
nocleg.

8. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie, transfer na lotnisko i bezpośredni przelot do Polski. Dla osób, które
przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko i
transfer do wybranego hotelu.

ŚWIADCZENIA

7 noclegów hotelach**/***; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki); wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji;
przelot; przejazd autokarem; opieka pilota; ubezpieczenie KL i NW

UWAGI

1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu i lokalni przewodnicy, tour guide: ok. 155 EUR.
2. Opłaty fakultatywne: rejs na wyspę Ischia: ok. 80 EUR; rejs na wyspę Capri: ok. 105 EUR;

wymagane min. 15 os.

Zobacz więcej na www.itaka.pl

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

https://www.itaka.pl/wycieczki/wlochy/wloskie-wakacje,SUFROMA.html?offerId=6d7ff75a812682cb98443ed174d422dd50125da74ae1e6f0b147801369fab34b&affiliate=233454283
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Wycieczka objazdowa

Włochy 5.1/6  z 235 opinii
Dolce Vita

Cz. 14.07.2022 — Wt. 19.07.2022 (6 dni)

Warszawa — Rzym
14.07.2022 — 14.07.2022

Rzym — Warszawa
19.07.2022 — 19.07.2022

Śniadania

Pok. 2 os.

Cena całkowita

- 3 %
2 539 PLN

Dorosły x 2: 2 439 PLN
Razem: 4 878 PLN

Do rezerwacji zostanie dodana składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

PLAN WYCIECZKI

1. DZIEŃ. RZYM 
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Rzymu. Transfer do hotelu. Przejazd środkami komunikacji
miejskiej do centrum RZYMU na Piazza del Popolo. Spacer na wzgórze Pincio, jedno z siedmiu
sławnych wzgórz, zwane rzymskim Laskiem Bulońskim. Znajduje się tu punkt widokowy, z którego
roztacza się cudowna panorama miasta. Przejście obok Villa Medici na Piazza di Spagna ze słynnymi
Schodami Hiszpańskimi. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.

2. DZIEŃ. WATYKAN
Śniadanie. Przejazd metrem do WATYKANU. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich ze słynną Kaplicą
Sykstyńską, następnie wnętrze Bazyliki św. Piotra i plac św. Piotra. Wizyta w miejscu spoczynku Jana
Pawła II. Czas wolny. Następnie zwiedzanie bazylik: San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore i
San Pietro in Vincolo, gdzie podziwiać można słynny posąg Mojżesza dłuta Michała Anioła.
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): typowa kolacja rzymska w jednej z wielu stylowych
restauracji Rzymu. Powrót do hotelu, nocleg.

3. DZIEŃ. RZYM
Śniadanie. Przejazd metrem do centrum. W programie Awentyn – wizyta na placu Maltańskim, skąd
przez dziurkę od klucza w bramie siedziby kawalerów maltańskich podziwiać można słynny widok na
Watykan. Dalsze zwiedzanie: Usta Prawdy, Kapitol z Muzeami Kapitolińskimi (indywidualne wejście) ze
słynną Wilczycą Kapitolińską i oryginałem posągu Marka Aureliusza, plac Wenecki z Ołtarzem
Ojczyzny, Fora Cesarskie z kolumną Trajana, wejście do Forum Romanum i Koloseum, Palatyn. Powrót
do hotelu, nocleg.

4. DZIEŃ. RZYM
Śniadanie. Przejazd metrem do centrum. Następnie spacer po najpiękniejszych placach Wiecznego
Miasta: barokowy Piazza Navona z fontanną Qua�ro Fiumi, Piazza Rotonda z Panteonem – antyczną
świątynią wszystkich bogów, mieszczącą grób Rafaela – Piazza Colonna z kolumną Marka Aureliusza,
mały plac z monumentalną fontanną di Trevi, upamiętnioną w filmie „La Dolce vita”, Piazza Quirinale z
siedzibą prezydenta Republiki Włoskiej, Piazza Barberini z fontanną Trytona, Piazza del Popolo –
symetrycznie zabudowanym olbrzymim placu, z którego widać w perspektywie całą via del Corso aż po
pomnik Wiktora Emanuela. Spacer przez via del Corso do via Condo�, słynną ze sklepów alta moda, a
także kawiarni Caffé Greco. Spacer kończy się na Piazza di Spagna. Czas wolny. Powrót do hotelu,
nocleg.

5. DZIEŃ. RZYM
Śniadanie. Przejazd środkami komunikacji miejskiej na via Appia An�ca z kościółkiem Quo Vadis i
katakumbami św. Kaliksta. Traktem tym kroczyły legiony rzymskie, a także św. Piotr, który najpierw
uciekał, a potem powrócił do Rzymu. Następnie wizyta w bazylice św. Pawła za murami jednej z
najważniejszych bazylik w Rzymie, gdzie wg podań św. Lucyna pochowała ciało św. Pawła. Powrót do
hotelu, nocleg.

6. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Przelot do Polski.

Ocena klientów

5.1/6  z 235 opinii

92% klientow wystawiło opinię dobrą
lub bardzo dobrą

Program wycieczki 5.5

Organizacja wycieczki 5.1

Komfort 5.1

Standard autokaru 5.0

Jakość do ceny 4.6

Klienci doceniają m.in.

Program wycieczki

Organizacja wycieczki

Komfort podróży

4.

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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ŚWIADCZENIA

5 noclegów w hotelu ***/**** w Rzymie; 2- i 3-os. pokoje z łazienkami • wyżywienie: 5 śniadań (bufet)
• przelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

UWAGI

1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu, lokalni przewodnicy, tour guide, bilety
komunikacji miejskiej i taksa klimatyczna: ok. 190 EUR.

2. Opłaty fakultatywne: rzymska kolacja: ok. 25 EUR.
3. Przejazdy po Rzymie środkami komunikacji miejskiej.
4. Bilety wstępu do muzeów i innych obiektów rezerwowane są na kilka tygodni przed

przylotem/przyjazdem grupy do Rzymu, dlatego opłata za bilet jest obowiązkowa. Przy wejściu
wymagane jest zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepień na COVID-19 lub o przebytej
chorobie.

Zobacz więcej na www.itaka.pl

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

https://www.itaka.pl/wycieczki/wlochy/dolce-vita,ROMDOLC.html?offerId=8eb36205ef6545213385663a66f0349ef74589e40f0da9369cab69901a64f115&affiliate=233454283
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Wycieczka objazdowa

Włochy 4.9/6  z 246 opinii
Koncert życzeń

Nd. 21.08.2022 — Nd. 28.08.2022 (8 dni)

Warszawa — Rzym
21.08.2022 — 21.08.2022

Rzym — Warszawa
28.08.2022 — 28.08.2022

Wyżywienie zgodnie z programem

Pok. 2 os.

Cena całkowita

- 9 %
3 539 PLN

Dorosły x 2: 3 209 PLN
Razem: 6 418 PLN

Do rezerwacji zostanie dodana składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

PLAN WYCIECZKI

1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Rzymu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg.

2. DZIEŃ. FLORENCJA 
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do FLORENCJI – miasta Medyceuszy i stolicy Toskanii. W
programie zwiedzania: kościół franciszkański Santa Croce z cenotafem Dantego, grobowcami Michała
Anioła, Galileusza, Machiavellego, Rossiniego, spacer przez dzielnicę Dantego do religijnego serca
miasta z baptysterium, do którego prowadzą słynne Drzwi Raju Ghiber�ego, katedra Santa Maria del
Fiore z olbrzymią kopułą Brunelleschiego i dzwonnicą Gio�a. Przejście przez Piazza Signoria na Ponte
Vecchio – Most Złotników. Czas wolny. Przejazd do starej Fa�orii il Poggio w Montecarlo, produkującej
wina. Kolacja połączona z degustacją produktów regionalnych, w tym czterech toskańskich win. W
menu: wędliny, makaron z grzybami, suszone pomidory, oliwki, vin santo toscano, ciasteczka
cantuccini, a na dobre trawienie limoncello lub grappa. Przejazd do hotelu w Monteca�ni Terme,
zakwaterowanie, nocleg.

3. DZIEŃ. WENECJA 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do WENECJI na parking Tronche�o. Rejs statkiem
turystycznym słynnymi kanałami weneckimi do placu św. Marka. Spacer od Mostu Westchnień, obok
Pałacu Dożów, przez plac św. Marka z wejściem do bazyliki św. Marka, następnie najstarszy most w
mieście – Ponte Rialto. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicy, zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.

4. DZIEŃ. BOLONIA 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do BOLONII, wizyta w stolicy regionu Emilia-Romania,
mieście arkad i krużganków. Zwiedzanie zabytkowego centrum: Piazza Maggiore, Piazza del Ne�uno z
fontanną Neptuna, bazylika San Petronio, Piazza di Ravegnata ze słynnymi wieżami. Czas wolny.
Przejazd do hotelu w Chianciano Terme, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

5. DZIEŃ. PERUGIA – ASYŻ 
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do stolicy regionu Umbria – PERUGII, położonej
pomiędzy Jeziorem Trazymeńskim a Tybrem. Miasto o bogatej historii, założone przez Etrusków, było
w średniowieczu świadkiem kilku konklawe papieskich. Spacer po historycznym centrum wzdłuż Corso
Vanucci – alei noszącej imię urodzonego tu malarza Pietra Vannucciego, znanego jako Perugino. Trasa
prowadzi od pozostałości XVI-wiecznej twierdzy papieskiej do dawnego Piazza Grande z katedrą,
fontanną Maggiore autorstwa Nicola i Giovani Pisano i Palazzo dei Priori – obecnie ratusza. Czas wolny.
Przejazd do ASYŻU. Zwiedzanie: bazylika św. Franciszka ze słynnymi freskami Gio�a, Piazza Comune z
portykiem świątyni Minerwy, kościół św. Klary. Przejazd do hotelu w Rzymie, zakwaterowanie,
nocleg.

6. DZIEŃ. RZYM 
Śniadanie. Zwiedzanie historycznego centrum RZYMU: Koloseum, Forum Romanum, przejście obok
Kapitolu i dalej przez plac Wenecki, Piazza Navona, plac Hiszpański do Fontanny di Trevi. Wejście do
Panteonu – wspaniale zachowanej antycznej budowli, świątyni wszystkich bogów. Czas wolny.
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): typowa kolacja rzymska przy muzyce na żywo w
stylowej restauracji. Powrót do hotelu, nocleg.

Ocena klientów

4.9/6  z 246 opinii

90% klientow wystawiło opinię dobrą
lub bardzo dobrą

Program wycieczki 5.5

Organizacja wycieczki 4.9

Komfort 4.9

Standard autokaru 4.9

Jakość do ceny 4.3

Klienci doceniają m.in.

Program wycieczki

Organizacja wycieczki

Komfort podróży

5.

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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7. DZIEŃ. WATYKAN 
Śniadanie. Przejazd do WATYKANU – stolicy chrześcijaństwa. Wizyta w bogatych Muzeach
Watykańskich i Kaplicy Sykstyńskiej. Zwiedzanie wnętrza bazyliki św. Piotra, wizyta w miejscu
spoczynku Jana Pawła II. Spacer po placu św. Piotra. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie miasta i
zakupy. Wieczorem powrót do hotelu. Nocleg.

8. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko, przelot do Polski.

ŚWIADCZENIA

7 noclegów w hotelach klasy turystycznej***: 1 w Monteca�ni Terme, 1 w okolicy Padwy, 1 w
Chianciano Terme, 4 w Rzymie; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie
(serwowane): 7 śniadań (kontynentalne, wzmocnione), 2 obiadokolacje • przelot • przejazd autokarem •
opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

UWAGI

1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: rezerwacje i bilety wstępu, lokalni przewodnicy, tour guide,
bilety komunikacji miejskiej, rejsy i taksa klimatyczna: ok. 220 EUR.

2. Opłaty fakultatywne: rzymska kolacja: ok. 25 EUR.
3. Przejazdy po Rzymie środkami komunikacji miejskiej.

Zobacz więcej na www.itaka.pl

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

https://www.itaka.pl/wycieczki/wlochy/koncert-zyczen,ROMTOPA.html?offerId=92a235a1d21f482a08b04e3f5a6cdcadba1bc6c55d0a73cef420c629db3c4297&affiliate=233454283
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City Break

Włochy, Rzym 5.2/6  z 332 opinii
Rzym

Pt. 08.07.2022 — Pn. 11.07.2022 (4 dni)

Warszawa — Rzym
08.07.2022 — 08.07.2022

Rzym — Warszawa
11.07.2022 — 11.07.2022

Śniadania

Pok. 2 os.

Cena całkowita

- 7 %
2 149 PLN

Dorosły x 2: 1 989 PLN
Razem: 3 978 PLN

Do rezerwacji zostanie dodana składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

PLAN WYCIECZKI

1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Rzymu. Transfer do hotelu. Przejazd środkami komunikacji
miejskiej do centrum Rzymu na Piazza di Spagna, ze Schodami Hiszpańskimi – najsłynniejszymi
schodami w Europie. Spacer po wzgórzu Pincio, górującym nad miastem, z pięknymi willami, niegdyś
zwanym przez starożytnych Rzymian „wzgórzem ogrodów”. Dzisiaj znajduje się tutaj park, często
nazywany rzymskim Laskiem Bulońskim. Główną atrakcją tego miejsca jest piękna panorama miasta,
zegar wodny i liczne sprowadzone tutaj rzeźby. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.

2. DZIEŃ.
Śniadanie. Przejazd metrem do WATYKANU. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich ze słynną Kaplicą
Sykstyńską, następnie wnętrze bazyliki św. Piotra i plac św. Piotra. Wizyta w miejscu spoczynku Jana
Pawła II. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie stolicy chrześcijaństwa. Dla chętnych wejście lub
wjazd na kopułę bazyliki (za opłatą: ok. 5-7 EUR), skąd roztacza się piękny widok na Rzym i ogrody
watykańskie. W pobliskich kawiarenkach można napić się sławnego espresso lub skosztować włoskich
potraw. Powrót do hotelu, nocleg. Dla chętnych przejazd do centrum i fakultatywnie (za dodatkową
opłatą na miejscu): rzymska kolacja w stylowej restauracji. Alternatywnie indywidualny spacer po
rozświetlonej niezliczoną liczbą kolorowych neonów stolicy. Powrót do hotelu, nocleg.

3. DZIEŃ.
Śniadanie. Przejazd metrem do centrum. Zwiedzanie: wnętrze Koloseum – symbol cesarskiego Rzymu,
Forum Romanum, Kapitol – centrum miasta od czasów starożytnych, przebudowany według projektu
samego Michała Anioła, Piazza Venezia z pomnikiem Wiktora Emanuela II, Piazza Rotonda z Panteonem
– antyczną świątynią wszystkich bogów, mieszczącą grób Rafaela. Kolejno barokowy Piazza Navona z
fontanną Qua�ro Fiumi oraz mały plac z monumentalną fontanną di Trevi, upamiętnioną w filmie „La
Dolce Vita”. Następnie spacer przez via del Corso do via Condo�, słynnej ze sklepów „alta moda”, a
także kawiarni Café Greco. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.

4. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Przelot do Polski.

ŚWIADCZENIA

3 noclegi w hotelu***/**** w Rzymie; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie:
3 śniadania (bufet) • przelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

Ocena klientów

5.2/6  z 332 opinii

93% klientow wystawiło opinię dobrą
lub bardzo dobrą

Program wycieczki 5.5

Organizacja wycieczki 5.2

Komfort 5.2

Standard autokaru 5.0

Jakość do ceny 4.5

Klienci doceniają m.in.

Program wycieczki

Organizacja wycieczki

Komfort podróży

6.

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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UWAGI

1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu, lokalni przewodnicy, tour guide, bilety
komunikacji miejskiej i taksa klimatyczna: ok. 145 EUR.

2. Opłaty fakultatywne: rzymska kolacja: ok. 25 EUR.
3. Przejazdy po Rzymie środkami komunikacji miejskiej.
4. Bilety wstępu do muzeów i innych obiektów rezerwowane są na kilka tygodni przed

przylotem/przyjazdem grupy do Rzymu, dlatego opłata za bilet jest obowiązkowa. Przy wejściu
wymagane jest zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepień na COVID-19 lub o przebytej
chorobie.

Zawsze aktualne informacje na temat stanu bezpieczeństwa w danym kraju, znajdują się na stronie
h�ps://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych po wybraniu miejsca docelowego
podróży.

Zobacz więcej na www.itaka.pl

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/
https://www.itaka.pl/city-break/wlochy/rzym,ROMCITI.html?offerId=562ecb052371858b5846ffca8bfcb957d17f6203866587a4462e1f444b0486f7&affiliate=233454283
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Wycieczka objazdowa

Włochy
Kameralna podróż - Rzym i Wybrzeże Amalfi

Śr. 06.07.2022 — Nd. 10.07.2022 (5 dni)

Warszawa — Rzym
06.07.2022 — 06.07.2022

Rzym — Warszawa
10.07.2022 — 10.07.2022

Wyżywienie zgodnie z programem

Pok. 2 os.

Cena całkowita

- 4 %
3 429 PLN

Dorosły x 2: 3 259 PLN
Razem: 6 518 PLN

Do rezerwacji zostanie dodana składka na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz
Turystyczny Fundusz Pomocowy.

PLAN WYCIECZKI

1. DZIEŃ. RZYM
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Rzymu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie. Przejazd
środkami komunikacji miejskiej do centrum RZYMU na Piazza di Spagna ze Schodami Hiszpańskimi –
najsłynniejszymi schodami w Europie. Czas wolny. Powrót do hotelu, nocleg.

2. DZIEŃ. RZYM
Śniadanie. Przejazd metrem do centrum. Zwiedzanie: wnętrze Koloseum – symbol cesarskiego Rzymu,
następnie Piazza Rotonda z Panteonem – antyczną świątynią wszystkich bogów, mieszczącą grób
Rafaela. Kolejno barokowy Piazza Navona z fontanną Qua�ro Fiumi oraz mały plac z monumentalną
fontanną di Trevi, upamiętnioną w filmie „La Dolce Vita”. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie.
Powrót do hotelu, nocleg. Dla chętnych przejazd do centrum i fakultatywnie (za dodatkową opłatą na
miejscu): rzymska kolacja w stylowej restauracji. Powrót do hotelu, nocleg.

3. DZIEŃ. SORRENTO – POSITANO – AMALFI – SALERNO
Śniadanie. Przejazd do SORRENTO – krótki spacer po słynnym kurorcie, kolorowym, pełnym życia i
radości miasteczku z pięknymi widokami. Przejazd do POSITANO, uznawanego za jedno z
najpiękniejszych miast we Włoszech, gdzie nakręcono wiele filmów i gdzie wypoczywa wiele znanych
osób. Krótka przerwa na zdjęcia i początek niezapomnianego rejsu wzdłuż wybrzeża, pełnego
nadmorskich klifów i zatoczek, do kolorowego i bajkowego AMALFI. Spacer po miasteczku, zwiedzanie
katedry, przerwa na pamiątkowe zdjęcia, a następnie kontynuacja rejsu do SALERNO. Wybrzeże
między Positano i Salerno zwane „Wybrzeżem Amalfi” uznawane jest za najpiękniejsze na świecie.
Powrót do hotelu, nocleg.

4. DZIEŃ. WATYKAN
Śniadanie. Przejazd metrem do WATYKANU. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich ze słynną Kaplicą
Sykstyńską, następnie wnętrze bazyliki św. Piotra i plac św. Piotra. Wizyta w miejscu spoczynku Jana
Pawła II. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie. Powrót do hotelu, nocleg

5. DZIEŃ.
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Przelot do Polski.

ŚWIADCZENIA

4 noclegi w hotelu***/**** w Rzymie; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie:
4 śniadania (bufet) • przelot • transfer: lotnisko-hotel-lotnisko • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW

7.

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Ó

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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UWAGI

1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu, lokalni przewodnicy, tour guide, bilety
komunikacji miejskiej, rejs i taksa klimatyczna: ok. 170 EUR.

2. Opłaty fakultatywne: rzymska kolacja: ok. 25 EUR.
3. Przejazdy po Rzymie środkami komunikacji miejskiej.
4. Bilety wstępu do muzeów i innych obiektów rezerwowane są na kilka tygodni przed

przylotem/przyjazdem grupy do Rzymu, dlatego opłata za bilety jest obowiązkowa. Przy
wejściu wymagane jest zaświadczenie przyjęcia pełnego cyklu szczepień na COVID-19, o
przebytej chorobie lub wykonaniu testu RT-PCR nie wcześniej jak 48 godz. przed wejściem do
obiektu. Wykonanie testu na miejscu może nie być możliwe, dlatego wycieczkę
rekomendujemy osobom posiadającym zaświadczenie o szczepieniu lub przebytej chorobie.

Zobacz więcej na www.itaka.pl

PROPOZYCJE WYJAZDÓW

Zarezerwuj ofertę
ITAKA Galeria Wisła, 1 piętro ul. Wyszogrodzka 144 Płock, Tel: 24 363 35 05, E-mail: plock.galeriawisla@fc.itaka.pl
Godziny pracy pn.-sb. 9.00 - 21.00 nd. 10.00 - 20.00* *z wyłączeniem niedziel objętych zakazem handlu
Niniejsza propozycja wakacji nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

https://www.itaka.pl/wycieczki/wlochy/kameralna-podroz-rzym-i-wybrzeze-amalfi,ROMKPRA.html?offerId=b0d8330fe8ef99f694ca599baddc84dfe07932b4df81b5f2a270e843c003ad95&affiliate=233454283

