
Włochy / Włoski Niezbędnik 
Włoski Niezbędnik - 7 dni • Wenecja - rejs gondolami po Canale Grande • 
Florencja - stolica Toskanii i Renesansu • Most Złotników • Rzym - potęga 
Imperium • Watykan • Rezerwacja do Muzeów Watykańskich • Asyż - miasto 
św. Franciszka  
 

 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Po 

drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 950 km). 

 

Dzień 2 

W godzinach porannych przyjazd do Wenecji na parking Punta Sabbioni lub 

Tronchetto. Następnie rejs barką turystyczną na Plac św. Marka. Spacer po 

dzielnicy San Marco, która skupia najważniejsze zabytki miasta: Bazylikę św. 

Marka, Pałac Dożów i Wieżę Dzwonniczą - najwyższą budowlę w mieście. 

Zwiedzanie zakończymy przy słynnym Moście Rialto. Następnie czas wolny. Po 

południu rejs gondolami po kanałach weneckich. Wieczorem przejazd do hotelu 

w ok. Wenecji. (Trasa ok. 100 km). 

 

Dzień 3 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Florencji, gdzie zobaczymy 

Kościół św. Krzyża z nagrobkami sławnych Florentyńczyków, Plac Ratuszowy, 

malowniczy Most Złotników, Katedrę Santa Maria del Fiore przykrytą wspaniałą 



kopułą zaprojektowaną przez Brunelleschiego oraz najstarszy budynek miasta, 

czyli Baptysterium, do którego prowadzą słynne Rajskie Wrota. Czas wolny, 

podczas którego będzie możliwość realizacji wycieczki lokalnej do Padwy 

(płatna dodatkowo). Przejazd do hotelu w ok. Chianciano Terme. (Trasa ok. 350 

km). 

 

Dzień 4 

Po śniadaniu przejazd do Watykanu. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich, gdzie 

znajdują się jedne z największych zbiorów sztuki na świecie z eksponatami od 

antyku po wiek dwudziesty oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami 

Michała Anioła. Następnie wizyta w Bazylice św. Piotra, gdzie szczególnej 

uwadze polecamy Pietę Michała Anioła - wspaniały baldachim wykonany przez 

Berniniego, posąg św. Piotra, jak również wizytę przy grobie św. Jana Pawła II. 

Na zakończenie dnia proponujemy wieczór włoski w stylowej restauracji (płatny 

dodatkowo). Późnym wieczorem przejazd do hotelu w ok. Rzymu (w tym dniu 

nie ma obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 220 km). 

 

Dzień 5 

Śniadanie, przejazd do Rzymu. Zapraszamy na wyjątkowy spacer po centrum 

historycznym miasta. Zwiedzanie rozpoczniemy od barokowej części miasta: 

Plac Navona, Plac Hiszpański z fontanną Barcaccia w kształcie łodzi, Schody 

Hiszpańskie z kaskadą balustrad i balkonów oraz słynną Fontanną di Trevi. 

Kolejno zobaczymy zabytki antyczne, przejdziemy śladami starożytnych 

Rzymian przez Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Koloseum i Łuk Konstantyna 

(podziwiane z zewnątrz). Wieczorem powrót do hotelu w ok. Rzymu. (Trasa ok. 

150 km). W tym dniu możliwość realizacji fakultetu na Monte Cassino 

(dodatkowo płatne). 

 

Dzień 6 

Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Asyżu - miasta 

św. Franciszka. Krótkie zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka: kościół dolny z 

grobowcem świętego oraz górny z pięknymi freskami Giotta. Krótki spacer po 

średniowiecznych, pełnych uroku uliczkach miasta. Następnie wyjazd do Polski. 

Po drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 1350 km). 

 

Dzień 7 

Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (Woszczyce ok. 10:00).  

 



 

 



Włochy / Włochy - O Sole Mio! 
Włochy - O Sole Mio! - 8 lub 15 dni • Wybrzeże Amalfitańskie - najpiękniejszy 
zakątek Kampanii • Neapol - nieoficjalna stolica południa i pizza • trulle w 
Alberobello • Bari - miasto królowej Bony • Matera - miasto niezwykłe • 
Caserta - Wersal Południa • Pompeje - zaginione starożytne miasto • 
Wezuwiusz - uśpiony wulkan • luksusowa Capri i Anacapri • dla chętnych 
dodatkowy tydzień pobytu w Kalabrii  
 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na poszczególnych lotniskach na 2 

godziny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 

www.R.pl/rozklady. Przylot do Lamezia di Terme, spotkanie z pilotem. Transfer 

do hotelu w ok. Cosenza, nocleg. (Trasa ok. 120 km). 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu wjazd na wysokość ok. 1000 m n.p.m. na Wezuwiusza - „uśpiony” 

wulkan górujący nad Zatoką Neapolitańską. Możliwość dojścia pieszo do 

wygasłego krateru, skąd rozciąga się widok na przepiękną panoramę na całą 

okolicę. Przejazd do Pompejów – miasta, które wciąż żyje w cieniu złowrogiego 

wulkanu. Zwiedzanie ruin starożytnego miasta. Następnie przejazd na nocleg 

do hotelu w ok. Neapolu. (Trasa ok. 330 km). 

 

Dzień 3 

Po śniadaniu przejazd do Salerno. Całodniowo wycieczka wzdłuż 



najpiękniejszego zakątka Kampanii - Wybrzeża Amalfi (ze względu na warunki 

pogodowe, program będzie realizowany statkiem lub autobusem). W 

programie wizyta w Amalfi, gdzie będziemy podziwiać najsłynniejszą katedrę na 

wybrzeżu. Następnie kontynuujemy rejs do Positano - „pocztówkowego” 

miasteczka zawieszonego na skale. Wybrzeże Amalfitańskie zostało wpisane na 

Listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Po południu powrót do 

hotelu. (Trasa ok. 100 km). 

 

Dzień 4 

Po śniadaniu przejazd do Neapolu. Zwiedzanie Neapolu, nieoficjalnej stolicy 

całego włoskiego południa. Zwiedzanie Galerii Umberta I, Piazza del Plebiscito z 

Pałacem Królewskim, Teatro San Carlo oraz niepowtarzalnej starówki. 

Następnie przejazd autokarem, w trakcie którego będziemy podziwiać 

wspaniałą panoramę miasta i Zatoki Neapolitańskiej. W trakcie lunchu 

proponujemy degustację tradycyjnej pizzy neapolitańskiej (degustacja płatna 

dodatkowo). Po południu przejazd do Caserty, zwiedzanie Palazzo Reale – 

Pałacu Królewskiego, który swoją wielkością i urodą dorównuje Wersalowi, 

spacer po ogrodach królewskich. Po południu powrót do hotelu. (Trasa ok. 130 

km). 

 

Dzień 5 

Po śniadaniu przeprawa promowa na Capri. Wyspa zdobyła rozgłos już w 

starożytności dzięki cesarzowi Tyberiuszowi, a w czasach późniejszych dzięki 

poetom, pisarzom i malarzom. Rejs wzdłuż najpiękniejszego fragmentu 

wybrzeża wyspy. Po rejsie spacer po stolicy wyspy Capri, gdzie odwiedzimy 

słynne ogrody Augusta. A następnie przejazd busami do Anacapri, gdzie 

zaprosimy Państwa na niepowtarzalny spacer, który zakończymy w 

najpiękniejszej willi na wyspie – Axel Munthe. Czas wolny. Powrót do hotelu, 

nocleg. (Trasa ok. 50 km). 

 

Dzień 6 

Po śniadaniu przejazd i zwiedzanie Matery, zobaczymy unikatowe domostwa 

wydrążone w skale przypominające Kapadocję. Matera została wpisana na Listę 

Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Następnie przejazd do Bari, 

gdzie spoczywa królowa Bona. Spacer po starówce: romańska katedra San 

Sabino, bazylika San Nicola z grobowcem Bony Sforzy i średniowieczny 

normański zamek. Przejazd na nocleg do hotelu w ok. Alberobello. Dla chętnych 

degustacja produktów regionalnych. (płatna dodatkowo; w tym dniu nie ma 



obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 280 km). 

 

Dzień 7 

Po śniadaniu, przejazd do bajkowego Alberobello. Następnie spacer po tym 

niezwykle urokliwym mieście, w trakcie którego zobaczymy „trulle” – 

cylindryczne, kamienne domy przypominające ule, zbudowane bez żadnej 

zaprawy. Następnie przejazd na nocleg do hotelu w ok. Amantea. (Trasa ok. 380 

km). 

 

Dzień 8 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie transfery: 

- dla Klientów pozostających na drugi tydzień wypoczynku - przejazd do 

wybranego hotelu na Kalabrii (w niektórych terminach transfer może odbywać 

się przez lotnisko), pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot do Polski. Doby 

hotelowe rozpoczynają się o godz. 14:00, a kończą o 10:00. 

- dla Klientów powracających do Polski transfer na lotnisko i powrót do Polski. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Włochy / Sycylia - Wyspa Niezwykła 
Sycylia - wyspa niezwykła - 8 lub 15 dni • Taormina i groźna Etna • Syrakuzy i 
cytrynowa riwiera • Wulkaniczne wyspy Liparyjskie • Agrigento - Dolina 
Świątyń • Palermo - niesamowita stolica Sycylii • dla chętnych dodatkowy 
tydzień pobytu na Sycylii  
 

 
 

PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na poszczególnych lotniskach na 2 

godziny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 

R.pl/rozklady. Przylot do Katanii, spotkanie z pilotem. Transfer do hotelu w pn.-

wsch. części wyspy (ok. Giardini Naxos, Taorminy, Fondachello, Katanii). (Trasa 

ok. 80 km). 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu przejazd na Etnę – największy i najwyższy czynny wulkan w 

Europie. Wjazd na wysokość ok. 2000 m n.p.m., spacer po jednym z wygasłych 

kraterów oraz opcjonalnie możliwość wjazdu specjalnym busem terenowym na 

wysokość ok. 3000 m n.p.m., w pobliże głównego krateru (płatne dodatkowo). 

Przejazd do zawieszonej na skałach Taorminy – najsłynniejszego kurortu na 

wyspie. Spacer po fascynującym starym mieście, wizyta w Teatrze Antycznym - 

najpiękniejszym starożytnym, greckim teatrze we Włoszech, skąd rozciąga się 

wspaniała panorama na Etnę i wybrzeże Morza Jońskiego. Powrót do hotelu na 

nocleg. (Trasa ok. 160 km). 



Dzień 3 

Po śniadaniu rejs na Wyspy Liparyjskie (Vulcano, Lipari) malownicze wysepki 

pochodzenia wulkanicznego. Możliwość kąpieli w błotach siarkowych, 

plażowania lub wspinaczki na krater. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 180 

km). 

 

Dzień 4 

Po śniadaniu przejazd do Syrakuz – jednego z najpotężniejszych miast greckich 

w czasach starożytnych. Zwiedzanie Parku Archeologicznego z największym na 

Sycylii teatrem, w którym do dziś wystawiane są dramaty klasyków greckich, 

zwiedzanie kamieniołomów wraz ze słynną grotą „Ucho Dionizjusza”. Przejazd 

na starówkę położoną na wysepce Ortigia, gdzie znajduje się barokowa katedra 

zbudowana w dawnych murach świątyni greckiej. Przejazd do Noto – stolicy 

baroku sycylijskiego. Spacer po niezwykłym miasteczku uznanym przez UNESCO 

za zabytek klasy światowej. Powrót do hotelu, nocleg. (Trasa ok. 300 km). 

 

Dzień 5 

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd przez centrum wyspy w kierunku 

zachodniego wybrzeża. Po drodze zwiedzanie Villa del Casale (willi rzymskiej 

nieopodal Piazza Armerina) – jednego z najbardziej niezwykłych zabytków, 

przyozdobionego przepięknymi mozaikami posadzkowymi. Przejazd do 

Agrigento i zwiedzanie Doliny Świątyń – wspaniale zachowanego zespołu 

świątyń greckich. Przejazd do hotelu w ok. Mazara del Vallo/ Castelvetrano, 

nocleg. (Trasa ok. 400 km). 

 

Dzień 6 

Po śniadaniu wycieczka po zachodniej Sycylii. W programie: Erice – 

średniowieczne, kamienne miasteczko położone na szczycie góry z piękną 

panoramą na Wyspy Egadzkie. Następnie przejazd trasą nadmorską wzdłuż 

bardzo ciekawego odcinka wybrzeża – płytkie wody laguny zdobią tradycyjne, 

zabytkowe wiatraki, które służą do wypompowywania wody morskiej i 

pozyskiwania soli. Następnie Marsala - dawne fenickie miasto, które sławę 

zawdzięcza produkowanym tu mocnym, deserowym winom o tej samej nazwie. 

Wizyta w winiarni, możliwość degustacji wina Marsala. Powrót do hotelu na 

nocleg. W tym dniu nie ma obiadokolacji i proponujemy wieczór sycylijski 

(dodatkowo płatny). (Trasa ok. 220 km). 

 
 



Dzień 7 

Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Palermo i zwiedzanie zaskakującej, 

pełnej kontrastów stolicy wyspy z katedrą budowaną przez kilka stuleci. 

Przejazd do pobliskiego Monreale, zwiedzanie majestatycznej katedry z czasów 

normandzkich, którą zdobi w środku ponad 6000 m2 przepięknych, złotych 

mozaik. Przejazd do hotelu w pn.-wsch. części wyspy, nocleg. (Trasa ok. 350 

km). 

 

Dzień 8 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie transfery: 

- dla Klientów pozostających na drugi tydzień wypoczynku - przejazd do 

wybranego hotelu na Sycylii (w niektórych terminach transfer może odbywać 

się przez lotnisko), pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot do Polski. Doby 

hotelowe rozpoczynają się o godz. 14:00, a kończą o 10:00.  

- dla Klientów powracających do Polski transfer na lotnisko i powrót do Polski. 

 

 

 

 



Włochy / Sycylia i Malta 
Sycylia i Malta - 8 lub 15 dni • Taormina i groźna Etna • Syrakuzy i cytrynowa 
riwiera • Malta - malownicze zatoczki i wspaniałe zabytki • Agrigento - Dolina 
Świątyń • Palermo stolica Sycylii • dla chętnych dodatkowy tydzień pobytu na 
Sycylii  
 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na poszczególnych lotniskach na 2 

godziny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 

R.pl/rozklady. Przylot do Katanii, spotkanie z pilotem. Transfer do hotelu w pn.-

wsch. części wyspy (ok. Giardini Naxos, Taorminy, Fondachello, Katanii). (Trasa 

ok. 80 km). 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu przejazd na Etnę – największy i najwyższy czynny wulkan w 

Europie. Wjazd na wysokość ok. 2000 m n.p.m., spacer po jednym z wygasłych 

kraterów oraz opcjonalnie możliwość wjazdu specjalnym busem terenowym na 

wysokość ok. 3000 m n.p.m., w pobliże głównego krateru (płatne dodatkowo). 

Przejazd do zawieszonej na skałach Taorminy – najsłynniejszego kurortu na 

wyspie. Spacer po fascynującym starym mieście, wizyta w Teatrze Antycznym - 

najpiękniejszym starożytnym, greckim teatrze we Włoszech, skąd rozciąga się 

wspaniała panorama na Etnę i wybrzeże Morza Jońskiego. Powrót do hotelu, 

nocleg. (Trasa ok. 160 km). 

 



Dzień 3 

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Syrakuz – jednego z 

najpotężniejszych miast greckich w czasach starożytnych. Zwiedzanie Parku 

Archeologicznego z największym na Sycylii teatrem, w którym do dziś wystawia 

się dramaty klasyków greckich, zwiedzanie kamieniołomów wraz ze słynną 

grotą „Ucho Dionizjusza”. Przejazd na starówkę położoną na wysepce Ortigia, 

gdzie znajduje się barokowa katedra zbudowana w dawnych murach świątyni 

greckiej. Przejazd do Noto - stolicy baroku sycylijskiego. Spacer po niezwykłym 

miasteczku uznanym przez UNESCO za zabytek klasy światowej. Nocleg w ok. 

Syrakuz/Pozzallo/Ragusa. (Trasa ok. 300 km). 

 

Dzień 4 

Całodzienna wycieczka na Maltę. Wcześnie rano (śniadanie w formie pakietu) 

przejazd do portu w Pozzallo i przeprawa katamaranem na Maltę. Na tej 

słonecznej wyspie zwiedzimy najważniejsze zabytki jej stolicy – La Valetty: 

słynny port, Katedrę św. Jana z bogatym barokowym wnętrzem, odkryjemy 

urokliwe zakątki starówki. Następnie udamy się do malowniczo położonej 

Mdiny – Miasta Ciszy – dawnej stolicy Malty, otoczonej murami obronnymi z IX 

w., słynącej z katedry św. Pawła. Powrót na Sycylię w późnych godzinach 

wieczornych, nocleg. Osoby dokupujące pakiet 6 obiadokolacji otrzymają w tym 

dniu kolację na zimno. (Trasa ok. 300 km). 

 

Dzień 5 

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd w kierunku zachodniego wybrzeża. Po 

drodze zwiedzanie Villa del Casale (willi rzymskiej nieopodal Piazza Armerina) – 

jednego z najbardziej niezwykłych zabytków, przyozdobionego przepięknymi 

mozaikami posadzkowymi. Przejazd do Agrigento i zwiedzanie Doliny Świątyń – 

wspaniale zachowanego zespołu świątyń greckich. Przejazd do hotelu w ok. 

Mazara del Vallo/Castelvetrano/Selinunte, nocleg. (Trasa ok. 400 km). 

 

Dzień 6 

Po śniadaniu wycieczka do najciekawszych miejsc zachodniej Sycylii. W 

programie: Erice – średniowieczne, kamienne miasteczko położone na szczycie 

góry z piękną panoramą na Wyspy Egadzkie. Przejazd trasą nadmorską wzdłuż 

bardzo ciekawego odcinka wybrzeża – płytkie wody laguny zdobią tradycyjne, 

zabytkowe wiatraki, które służą do wypompowywania wody morskiej i 

pozyskiwania soli. Następnie Marsala – dawne fenickie miasto, które sławę 

zawdzięcza produkowanym tu mocnym, deserowym winom o tej samej nazwie. 



Wizyta w winiarni, możliwość degustacji wina Marsala. W tym dniu nie ma 

obiadokolacji. Proponujemy wieczór sycylijski (dodatkowo płatny). Powrót do 

hotelu, nocleg. (Trasa ok. 220 km). 

 

Dzień 7 

Po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Palermo i zwiedzanie zaskakującej, 

pełnej kontrastów stolicy wyspy z katedrą budowaną przez kilka stuleci. 

Przejazd do pobliskiego Monreale, zwiedzanie majestatycznej katedry z czasów 

normańskich, którą zdobi w środku ponad 6000 m2 przepięknych, złotych 

mozaik. Przejazd do hotelu w ok. Giardini Naxos, Taorminy, Fondachello, 

Katanii. (Trasa ok. 400 km). 

 

Dzień 8 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu.  

Następnie transfery:  

- dla Klientów pozostających na drugi tydzień wypoczynku - przejazd do 

wybranego hotelu na Sycylii (w niektórych terminach transfer może odbywać 

się przez lotnisko), pobyt w dniach 8-14, a 15 dnia wylot do Polski. Doby 

hotelowe rozpoczynają się o godz. 14:00, a kończą o 10:00.  

- dla Klientów powracających do Polski transfer na lotnisko i powrót do Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Włochy / Toskania My Love - Dla wygodnych 
Włochy - Toskania My Love - 10 dni • Pienza, Moltalcino i Moltepulciano - 
niepowtarzalny krajobraz Val d’Orcia • Florencja - historia sztuki renesansu • 
Piza - Plac Cudów i morska przeszłość • Siena - św. Katarzyna i Palio - • Wyspa 
Elba - wspomnienie Napoleona Bonaparte • Arezzo - fantastyczny Piero della 
Francesca • San Gimgnano - średniowieczny Manhattan • Sovana • Pitigliano • 
Sorano - etruska przeszłość  
 
 

 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym 

wieczorem przyjazd na nocleg do hotelu w ok. Udine (w tym dniu nie ma 

obiadokolacji w hotelu). Po drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 

950 km). 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu przejazd w ok. Florencji do miejscowości Lucca, miasta znanego z 

wyjątkowego amfiteatru rzymskiego oraz słynnego kompozytora Pucciniego. 

Zwiedzenie historycznego centrum miasta. Następnie przejazd do hotelu w ok. 

Montecatini Terme na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 390 km). 



Dzień 3 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do miejscowości Piombino, 

gdzie przeprawimy się na wyspę Elba, określaną mianem perły Morza 

Tyrreńskiego. Przejazd do największej miejscowości na wyspie Portoferraio, 

gdzie odwiedzimy Villa dei Mulini, która była rezydencją Napoleona Bonaparte 

podczas wygnania. Następnie czas wolny. Przeprawa promowa do Piombino 

Powrót na nocleg do hotelu w ok. Montecatini Terme na obiadokolację i 

nocleg. (Trasa ok. 390 km). 

 

Dzień 4 

Śniadanie, przejazd do Pizy. W programie zwiedzanie placu katedralnego 

Campo dei Miracoli - czyli Pola Cudów, z katedrą o przepięknej 

wielopoziomowej fasadzie, kolistego Baptysterium, wyjątkowego cmentarza 

Campo Santo oraz słynnej Krzywej Wieży – dawnej katedralnej dzwonnicy, 

budowanej przez prawie 200 lat (cmentarz i Krzywa Wieża podziwiane z 

zewnątrz). Po południu przejazd do Pistoi, zwiedzanie centrum historycznego 

miasta, gdzie odwiedzimy katedrę św. Zenona na Piazza del Duomo oraz 

Palazzo del Podesta. Następnie przejazd na degustację produktów 

regionalnych. W tym dniu nie ma obiadokolacji. (Trasa ok. 150 km). 

 

Dzień 5 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Florencji - miasta 

Medyceuszy. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od Palazzo Pitti, wspaniałej 

galerii malarstwa, gdzie będziemy mogli podziwiać obrazy m.in. Rafaela. 

Następnie przejdziemy przez słynny most Ponte Vecchio, do ratusza miejskiego 

Palazzo Vecchio, gdzie będzie okazja do zrobienia zdjęć słynnym rzeźbom na 

placu i w Loggi dei Lanzi. Kontynuujemy spacer do kościoła dominikanów Santa 

Maria Novella, gdzie zobaczymy wspaniałe freski Domenica Ghirlandaia, 

nauczyciela Michała Anioła. Czas wolny. Przejazd do hotelu w Chianciano 

Terme. (Trasa ok. 150 km). 

 

Dzień 6 

Śniadanie i przejazd do San Giminano zwanego "średniowiecznym 

Manhattanem" ze względu na wieże, które pełniły funkcję obronną, ale były 

również symbolem zamożności i znaczenia właściciela. San Gimignano słynie 

również z produkcji doskonałego białego wina o orzechowym posmaku – 

Vernaccia. Po południu przejazd do Sieny, średniowiecznego miasta słynącego 

m.in. z wyścigu konnego Palio. Zwiedzanie głównego Placu Il Campo, który do 



dziś zachował charakterystyczny kształt muszli oraz gotyckiej katedry z 

przepięknymi marmurowymi posadzkami. Powrót do hotelu na obiadokolację i 

nocleg ok. Chianciano Terme. (Trasa ok. 350 km). 

 

Dzień 7 

Śniadanie i przejazd do regionu Maremmy, gdzie odwiedzimy trzy słynne 

miasta zbudowane z tufu wulkanicznego: Sovana, Sorano i Pitigliano. 

Przepiękne i wyjątkowo położone miasta, założone przez Etrusków, emanujące 

czarem i niepowtarzalną historią. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

(Trasa ok. 220 km). W tym dniu proponujemy wieczór toskański (dodatkowo 

płatne), w tym dniu nie ma obiadokolacji. 

 

Dzień 8 

Śniadanie i przejazd do Montalcino, miasta Etrusków i słynnego wina Brunello. 

W programie zwiedzanie historycznego centrum wraz z Palazzo dei Priori, 

ratuszem i słynną twierdzą La Rocca z IV w. Następnie przejazd do 

Montepulciano, miasta słynącego z czerwonego wina Nobile. Spacer po 

głównej ulicy miasta, tzw. Corso, z pięknymi pałacami, Piazza Grande z 

ratuszem oraz katedrą. Następnie przejazd do Pienzy, miasta papieża Pio II oraz 

słynącego z owczych serów toskańskich. Spacer po Corso do Piazza Pio II z XV-

wieczną katedrą oraz czas wolny. Następnie przejazd na degustację produktów 

lokalnych, w tym serów. Wieczorem powrót do hotelu na nocleg. W tym dniu 

nie ma obiadokolacji. (Trasa ok. 150 km). 

 

Dzień 9 

Śniadanie i przejazd do Cortony, uroczo położonej na pagórku Val di Chiana. 

Spacer po średniowiecznych uliczkach miasta uwiecznionego w filmie „Pod 

słońcem Toskanii”. Następnie przejazd do Arezzo, jednego z ważniejszych miast 

etruskich. Zwiedzanie historycznego centrum, wizyta w Bazylice św. Franciszka, 

gdzie będziemy podziwiać wspaniałe freski Piero Della Francesca. Po południu 

wyjazd do Polski. Po drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 1400 km). 

 

Dzień 10 

Przyjazd do Polski w godzinach porannych (Woszczyce ok. 10:00). 

 

 



 



Włochy / Wokół Alp - Europejskie cuda natury 
Mont Blanc – Monte Bianco najwyższy szczyt Europy • Jezioro Maggiore i 
Wyspy Boromeuszy • Jezioro Como i Bellagio • Turyn – królewska stolica 
Piemontu • Bergamo – miasto ze średniowieczną zabudową Citta Alta • Pavia – 
potęga rodziny Sforzów • Szwajcaria - przejazd pociągiem na trasie UNESCO • 
Trydent – miasto z historią Soboru w tle  
 

 

 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym 

wieczorem przyjazd na nocleg do hotelu w ok. Salzburga. Po drodze planowane 

są krótkie postoje. (Trasa ok. 800 km). Uwaga! W tym dniu nie ma 

obiadokolacji. 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu przejazd do Innsbrucka i spacer po starówce: zamek Hofburg, 

katedra św. Jakuba, symbol miasta – Złoty Dach, reprezentacyjna ul. Marii 

Teresy. Następnie przejazd na wzgórze ze skocznią narciarską – Bergisel i 

niezapomnianą panoramą miasta. Dalej przejazd do włoskiego Bolzano z 

Placem Walthera i gotycką katedrą z XV w. Przejazd do hotelu na nocleg w ok. 

Bolzano. (Trasa ok. 200 km). 
 



Dzień 3 

Po śniadaniu przejazd do Trydentu: romańska katedra, monumentalny Palazzo 

Pretorio oraz główny plac miasta z fontanną Neptuna. Następnie degustacja 

produktów regionalnych w winnicy w ok. jeziora Garda otoczonym 

majestatycznymi Dolomitami i rejs statkiem po jeziorze. Przejazd do hotelu na 

nocleg w ok. Bergamo (Trasa ok. 250 km). 

 

Dzień 4 

Po śniadaniu przejazd do Bergamo i zwiedzanie Bergamo Alta - starego miasta, 

otoczonego murami, zaliczanego do najpiękniejszych starówek w całych 

Włoszech. Przejdziemy uliczkami starego miasta, gdzie będziemy podziwiać 

najpiękniejsze miejsca Bergamo: Piazza Vecchia - typowo włoski plac z fontanną 

w centralnej części oraz Palazzo Della Ragione - jeden z najstarszych pałaców 

publicznych w całych Włoszech. Popołudniu przejazd do opactwa Certosa di 

Pavia – perełki renesansowej Lombardii i siedziby rodu Viscontich. Przejazd na 

nocleg do hotelu w ok. Turynu. (Trasa ok. 300 km). 

 

Dzień 5 

Po śniadaniu przejazd do Courmayeur, położonego u stóp Mont Blanc. Udamy 

się do La Palud, gdzie znajduje się dolna stacja kolejki linowej, nazwanej ósmym 

cudem świata. W przeszklonych wagonikach wjedziemy na Punta Helbronner 

(3452 m n.p.m.) - szczyt w Masywie Mont Blanc (w grupie Monte Bianco) 

położony na granicy Francji i Włoch - z cudowną panoramą Alp. Po południu 

możliwość realizacji wycieczki fakultatywnej do stolicy regionu Aosty (płatne 

dodatkowo). Powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 340 km). 

 

Dzień 6 

Po śniadaniu przejazd do stolicy Piemontu – Turynu. Spacer po historycznym 

centrum, m.in.: Piazza Castello, Palazzo Madama, Pałac Królewski, Piazza Carlo 

Alberto i dzielnica Quadrilatero Romano ze starożytnymi rzymskimi zabytkami. 

Odwiedzimy też katedrę z Całunem Turyńskim (niedostępny dla zwiedzających) 

oraz wzgórze Kapucynów, z którego rozpościera się wspaniała panorama na 

miasto. Wieczorem powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 60 km).  

 

Dzień 7 

Po śniadaniu przejazd nad jezioro Maggiore i rejs na Wyspy Borromee, które 

swoją nazwę wzięły od rodu Boromeuszów. W programie zwiedzanie wysp: 

Isola Bella, gdzie odwiedzimy Pałac Boromeuszy wraz z ogrodami i oraz wyspy 



Pescatori. Na zakończenie rejs panoramiczny wokół wysp. Przejazd do hotelu 

na nocleg w ok. Saronno. (Trasa ok. 280 km). 

 

Dzień 8 

Po śniadaniu przejazd do Como: spacer po starówce, Piazza Cavour, katedra z 

XV w. Następnie przejazd do Canebbia, gdzie promem przeprawimy się do 

Bellagio: spacer urokliwymi zaułkami i czas wolny. Powrót do Canebbia i 

przejazd w ok. Chiavenny na nocleg. (Trasa ok. 150 km). 

 

Dzień 9 

Po śniadaniu przejazd do szwajcarskiego St. Moritz, skąd udamy się w 

dwugodzinną podróż pociągiem (trasą wpisaną na listę UNESCO) do miasta 

Chur. W Chur przesiądziemy się do autokaru i podążymy w kierunku księstwa 

Lichtenstein, a dalej do Austrii. W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski. 

Po drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 1050 km). Uwaga! W tym 

dniu nie ma obiadokolacji. W drodze powrotnej możliwość realizacji wycieczki 

fakultatywnej do Salzburga (płatne dodatkowo). 

 

Dzień 10 

Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (Woszczyce ok. 10:00). 

 



Włochy / Saluti Roma - Rzym i Watykan 
Saluti Roma - Rzym i Watykan - 5 dni • Watykan - Kaplica Sykstyńska i Ogrody 
Watykańskie• Rezerwacja do Muzeów Watykańskich • Fontanna di Trevi - 
barokowy skarb Rzymu • Schody Hiszpańskie i fontanna Barcaccia • antyczne 
Koloseum i Forum Romanum - architektoniczne cuda starożytności • Anioł 
Pański - spotkanie z Papieżem • Kwirynał - słynne rzymskie wzgórze • San 
Clemente - niepowtarzalna lekcja historii Rzymu  
 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w 

Warszawie na 2 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy 

sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do Rzymu, transfer do hotelu, czas wolny. 

(Trasa ok. 60 km). 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu zwiedzanie miasta, które rozpoczniemy od jego części starożytnej. 

Odwiedzimy Kościół San Clemente i zejdziemy do poziomu z IV w., a potem 

jeszcze niżej do domu konsula Flawiusza Klemensa z I w.n.e. Następnym 

punktem programu będzie wizyta w Koloseum (zwiedzanie także wewnątrz) i 

na Forum Romanum. Udamy się również na wzgórze Kapitol, a zwiedzanie 

zakończymy w Panteonie, który jest jedną z najlepiej zachowanych budowli z 

czasów starożytnego Rzymu. Czas wolny, w trakcie którego dla chętnych 



wieczór włoski w stylowej rzymskiej restauracji z fragmentem przedstawienia 

operetkowego (płatny dodatkowo). Późnym wieczorem powrót do hotelu na 

nocleg (przejazdy komunikacją miejską, w tym dniu nie ma obiadokolacji w 

hotelu). (Trasa ok. 12 km). 

 

Dzień 3 

Po śniadaniu przejazd do Watykanu. W programie: Ogrody Watykańskie, które 

są najbardziej urokliwym i niepowtarzalnym miejscem w samym sercu 

Watykanu, Muzea Watykańskie ze słynną Kaplicą Sykstyńską, Bazylika św. 

Piotra, a także wizyta przy grobie św. Jana Pawła II. Czas wolny, a dla chętnych 

lunch (płatny dodatkowo). Następnie wieczorny spacer po dzielnicy Trastevere 

(Zatybrze). Późnym wieczorem powrót do hotelu na nocleg (przejazdy 

komunikacją miejską, w tym dniu nie ma obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 10 

km). 

 

Dzień 4 

Po śniadaniu przejazd do Watykanu, gdzie będziemy uczestniczyć w 

niedzielnym nabożeństwie Anioł Pański (podczas pobytu Papieża w Rzymie). 

Następnie zwiedzanie Rzymu barokowego: Plac Navona, Plac Hiszpański, 

Fontanna di Trevi, Kwirynał, zwiedzanie zakończymy na Placu Barberini ze 

słynną Fontanną Trytona. Czas wolny i powrót do hotelu na nocleg (przejazdy 

komunikacją miejską). (Trasa ok. 15 km). 

 

Dzień 5 

Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko. (Trasa ok. 60 

km). Przylot do Warszawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Włochy / Roma & Vaticano - Doppio Italiano 
ROMA - VATICANO - Doppio Italiano - 7 dni • Watykan - Bazylika św. Piotra, 
Muzea i Ogrody Watykańskie • Rezerwacja do Muzeów Watykańskich • 
Fontanna di Trevi - barokowy skarb Rzymu • Schody Hiszpańskie i Fontanna 
Barcaccia • Koloseum, Palatyn i Forum Romanum - architektoniczne cuda 
starożytności • Muzea Kapitolińskie - Marek Aureliusz i Wilczyca • Kwirynał i 
Awentyn - słynne rzymskie wzgórza • San Clemente - niepowtarzalna lekcja 
historii Rzymu • Katakumby św. Kalista - starożytna nekropolia • Rzymskie 
Bazyliki • Usta prawdy - chwila prawdy • Trastevere - wyjątkowa rzymska 
dzielnica  
 

 
 

 
PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na lotnisku im. F. Chopina w 

Warszawie na 2 godziny przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy 

sprawdzać na R.pl/rozklady. Przylot do Rzymu, transfer do hotelu, czas wolny. 

Zakwaterowanie i nocleg. (Trasa ok. 60 km). 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu przejazd do Watykanu. W programie: Ogrody Watykańskie, które 

są najbardziej urokliwym i niepowtarzalnym miejscem w samym sercu 

Watykanu, Muzea Watykańskie ze słynną Kaplicą Sykstyńską, Bazylika św. 

Piotra, a także wizyta przy grobie św. Jana Pawła II. Czas wolny, a dla chętnych 



kolacja (menu rzymskie, płatna dodatkowo). Wieczorem powrót na nocleg do 

hotelu. (Trasa ok. 8 km). 

 

Dzień 3 

Po śniadaniu przejazd do centrum Rzymu. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od 

Panteonu - symbolu starożytności. Następnym punktem spaceru będzie 

wzgórze Kapitol, gdzie odwiedzimy najstarsze muzeum miasta - Muzea 

Kapitolińskie. Będziemy mogli przenieść się we wspaniały świat rzeźb 

antycznych, zobaczymy m.in. słynną wilczycę Rzymu. Kolejno: Forum 

Romanum, Palatyn i Koloseum (zwiedzanie także wewnątrz). Zwiedzanie 

zakończymy w Bazylice św. Klemensa z XII w. Zejdziemy tam do poziomu z IV 

w., a potem jeszcze niżej do domu konsula Flawiusza Klemensa z I w. po 

Chrystusie. Czas wolny, w trakcie którego dla chętnych wieczór włoski w 

stylowej rzymskiej restauracji z fragmentem przedstawienia operetkowego 

(płatny dodatkowo). Późnym wieczorem powrót na nocleg do hotelu. (Trasa ok. 

12 km). 

 

Dzień 4 

Po śniadaniu przejazd do Watykanu, gdzie będziemy uczestniczyć w audiencji 

generalnej lub nabożeństwie Anioł Pański. Następnie przejazd metrem do 

Schodów Hiszpańskich, gdzie rozpoczniemy wspaniały spacer po Rzymie 

barokowym. W programie: Piazza Barberini ze wspaniałą Fontaną Trytona, 

Wzgórze Kwirynał ze swoją bogatą historią - znajdują się tutaj m.in. słynne 

Kościoły: św. Karola Boromeusza i św. Andrzeja (grób św. Stanisława Kostki), a 

także Pałac Prezydenta Republiki Włoskiej (niegdyś rezydencja królewska, a 

jeszcze wcześniej papieska). W dalszej części programu słynne fontanny: di 

Trevi i Czterech Rzek na Placu Navona. Wreszcie Campo dei Fiori, z którego 

przejdziemy starożytnym mostem Ponte Sisto do niezwykle urokliwej dzielnicy 

Rzymu - Trastevere (Zatybrze). Powrót do hotelu i nocleg. (Trasa ok. 12 km). 

 

Dzień 5 

Po śniadaniu przejazd do centrum miasta. Zwiedzanie rozpoczniemy od 

Wzgórza Eskwilin, gdzie znajduje się Bazylika Patriarchalna Matki Bożej 

Większej. Następnie przejdziemy na Lateran, gdzie zwiedzimy Katedrę Rzymu - 

Bazylikę św. Jana i św. Schody. W dalszej części programu Katakumby św. 

Kaliksta, gdzie znajduje się nekropolia pierwszych chrześcijan. Po południu 

przejazd na Piazza Republika, gdzie znajduje się Kościół św. Marii od Aniołów, 

który został przebudowany przez Michała Anioła z ruin Term Dioklecjana. Na 



zakończenie dnia wizyta w Kościele Santa Maria della Vittoria, gdzie będziemy 

podziwiać wspaniałą rzeźbę Berniniego „Ekstazę św. Teresy”. Powrót do hotelu 

i nocleg. (Trasa ok. 10 km). 

 

Dzień 6 

Po śniadaniu przejazd do Bazyliki św. Pawła za Murami. Następnie Awentyn - 

wejdziemy do Bazyliki św. Sabiny z V w. (kaplica poświęcona św. Jackowi 

Odrowążowi) oraz na Plac Kawalerów Maltańskich - tam zaskoczy nas niezwykły 

widok przez dziurkę od klucza w bramie ich siedziby - zobaczymy kopułę 

Bazyliki Św. Piotra! W dalszej części programu słynne Usta Prawdy, znane z 

filmu „Rzymskie Wakacje”, a więc chwila prawdy. Następnie przejdziemy do 

dzielnicy żydowskiej - Getto, powstałej w XVI w., odwiedzimy słynną Wyspę na 

Tybrze, a spacer zakończymy na Largo di Torre Argentina, gdzie znajdują się 

pozostałości świątyń z okresu Republiki Rzymskiej, (dzisiaj także dom dla 

miejscowych kotów). Czas wolny. Wieczór włoski z muzyką (menu rzymskie, 

płatne dodatkowo). Późnym wieczorem powrót na nocleg do hotelu. (Trasa ok. 

15 km). 

 

Dzień 7 

Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko. (Trasa ok. 60 

km). Przylot do Warszawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Włochy / Alpy i Lazurowe Wybrzeże 



Mont Blanc - dach Europy • Annecy i Chamonix - urok Alp • Avignon i Marsylia - 
droga wzdłuż Rodanu • Nicea i Cannes - luksus i plaże • Monako i Monte Carlo - 
kasyna i milionerzy • Wenecja - przedsmak Włoch  

 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Wyjazd z Polski według rozkładu. Przejazd przez Czechy, Niemcy oraz 

Szwajcarię. Podczas przejazdu organizowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 1400 

km od granic Polski). 

 

Dzień 2 

Przejazd przez Szwajcarię. Przed południem dotrzemy do Genewy, gdzie udamy 

się na spacer po najpiękniejszej części miasta. Zobaczymy jezioro Lemańskie, 

urokliwą starówkę oraz gmach europejskiej siedziby ONZ (z zewnątrz). 

Następnie przejazd do Francji. Czas wolny na odpoczynek. Nocleg w hotelu 

(okolice Chambery lub Annecy).  

 

Dzień 3 

Po śniadaniu przejazd do Chamonix - najbardziej znanego miasta Alp 

Francuskich. Wjazd najdłuższą na świecie kolejką linową na Aiguille du Midi 

(3842 m n.p.m.) u podnóża Mont Blanc i spacer po mieście. Przejazd do Annecy 

- przepięknego, położonego u ujścia rzeki Thiou miasteczka nazywanego 

alpejską Wenecją. Spacer po uroczej starówce i rejs statkiem po jeziorze 



D’Annecy. Powrót na nocleg do hotelu. (Trasa ok. 200 km). 

 

Dzień 4 

Po śniadaniu wyjazd w kierunku Arles, miasteczka będącego duszą Prowansji, a 

które upodobał sobie Vincent van Gogh. Odwiedzimy między innymi rzymski 

amfiteatr oraz piękny kościół St. Trophime. W dalszej kolejności przejazd do 

Avignon, gdzie znajduje się Pałac Papieski i słynny most St. Benezet (Pont 

d’Avignon). Przejazd w okolice Arles lub Marsylii na nocleg. (Trasa ok. 450 km). 

 

Dzień 5 

Po śniadaniu zwiedzanie Marsylii - największego portu Francji i jednego z 

najstarszych miast Francji. Zwiedzanie bazyliki Notre Dame, spacer po słynnej 

ulicy Canabiere, a następnie przejazd do St.Tropez - jednego z najbardziej 

znanych i eleganckich kąpielisk, odwiedzanego przez gwiazdy filmowe, modelki 

i artystów. Spacer po miasteczku. Następnie udamy się do Cannes, miasta 

słynnego z festiwali, Alei Gwiazd i wspaniałych hoteli przy bulwarze la Croisette. 

Przejazd na nocleg do hotelu w okolicach Antibes. (Trasa ok. 250 km). 

 

Dzień 6 

Po śniadaniu przejazd do Księstwa Monaco. Zwiedzanie miasta: Pałac Książęcy z 

katedrą, w której pochowana jest księżna Grace Kelly, Ogrody Egzotyczne oraz 

Muzeum Oceanografii. Następnie zwiedzimy Monte Carlo, znane ze 

wspaniałych kasyn, gdzie każdy może zostać milionerem. Dalej udamy się do 

St.Paul de Vence - malowniczego, średniowiecznego miasteczka, położonego na 

szczycie wzgórza. Powrót do hotelu na nocleg. (Trasa ok. 120 km). 

 

Dzień 7 

Po śniadaniu czas wolny na plażowanie lub samodzielne zwiedzanie. Dla 

chętnych proponujemy fakultatywną wycieczkę do Kanionu Verdon połączoną z 

wizytą w prowansalskim miasteczku Moustiers Sainte Marie. Niezwykla 

malowniczy kanion o długości ok. 21 km może się poszczycić unikatową fauną i 

florą. W programie krótszy i mniej wymagający odcinek kaniony, który 

pokonamy rowerami wodnymi  (ok. 2 godzin). Będzie to świetna okazja do 

podziwiania turkusu wody i wapiennych skal, w których woda wyżłobiła sobie 

drogę miliony lat temu. Uwaga! Przeprawa rowerami wodnymi należy do 

bardzo relaksacyjnych i nie wymaga od uczestników wyjątkowej kondycji. 

Zaleca się zabranie plastikowych butów lub klapek. Następnie przejedziemy 

autokarem do niezwykle urokliwej i przepięknie położonej miejscowości 



Moustiers Sainte Marie, gdzie udamy się na krótki spacer. Czas na zakupy 

pamiątkowe i posiłek we własnym zakresie. Powrót do hotelu we wczesnych 

godzinach wieczornych. Koszt wycieczki to ok. 40 EUR/os. (wycieczka odbywa 

się w miarę możliwości i przy zebraniu min. 20 osób). 

 

 

Dzień 8 

Po śniadaniu udamy się do Antibes, miasta targów prowansalskich. Zwiedzanie 

starówki z wąskimi, krętymi uliczkami i Zamkiem Grimaldich. Dalej przejazd do 

Nicei – niekoronowanej stolicy Lazurowego Wybrzeża, miasta artystów, 

miliarderów i arystokracji. Zwiedzanie miasta: przejazd wzdłuż Promenade des 

Anglais ze słynnymi hotelami - pałacami: Negresco i Meridien, wejście na 

wzgórze zamkowe, z którego roztacza się wspaniała panorama na port i Zatokę 

Aniołów. Następnie spacer po starówce oraz czas wolny na zakupy i obiad (we 

własnym zakresie). Przejazd na nocleg w okolicach Werony. (Trasa ok. 550 km). 

 

Dzień 9 

Po wczesnym śniadaniu przejazd do Wenecji. Rejs na wyspę Burrano (gdzie 

zobaczymy słynne weneckie koronki). Następnie rejs do centrum i spacer po 

mieście: Plac i Bazylika św. Marka, pałac Dożów, Most i dzielnica Rialto, Canale 

Grande. Wieczorem wyjazd do Polski. Przejazd przez Austrię i Czechy. Podczas 

przejazdu organizowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 1100 km - do granic 

Polski). 

 

Dzień 10 

Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych (Woszczyce-Orzesze ok. 

10:00). 



 



Włochy / Spacer w chmurach - Alpejskie cuda 
natury 
Mediolan i Pavia – potęga rodziny Sforzów Garda i Dolomity – przedsmak Alp • 
Jezioro Garda i Sirmione – urokliwy zakątek • Włoch Jezioro Maggiore i Wyspy 
Boromeuszy • Mont Blanc – Monte Bianco najwyższy szczyt Europy • Val d’ 
Aosta – Twierdza Bard najpiękniejsza panorama, Brescia i Bergamo – perełki na 
drodze  
 
 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Zbiórka przy stanowisku odpraw Rainbow na poszczególnych lotniskach na 2 

godz. przed wylotem samolotu. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzać na 

R.pl/rozklady. Przylot do Bergamo, przejazd do hotelu w ok. Mediolanu, czas 

wolny. Po południu przejazd do Certosa di Pavii – opactwa kartuzów, 

związanego z rodziną Sforzów, jednego z najlepiej zachowanych przykładów 

architektury i sztuki lombardzkiej. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

(Trasa ok. 190 km). 

 

Dzień 2 

Po śniadaniu przejazd do Mediolanu. W programie zwiedzania: spacer po 

dziedzińcach zamku Sforzów, wizyta muzeum zamkowym, gdzie m.in. 

zobaczymy ostatnią ostatnie niedokończone dzieło Michała Anioła – Pieta 

Rondandini. Kolejnym punktem programu będą wizyta katedrze oraz Galeria 



Wiktora Emanuela, a dalej zobaczymy operę La Scala wraz z muzeum. W 

programie wizyta w kościele św. Satyra z iluzjonistycznym wnętrzem 

Bramantego oraz wizyta w nowoczesnej dzielnicy miasta. Powrót do hotelu na 

obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 50 km).  

 

Dzień 3 

Po śniadaniu przejazd nad jezioro Garda, jedno z najpiękniejszych jezior w 

północnych Włoszech. Rejs po jeziorze, a także spacer po urokliwej 

miejscowości Sirmione. Następnie degustacja produktów regionalnych w 

winnicy w ok. jeziora Garda. Powrót do hotelu na nocleg. W tym dniu nie ma 

obiadokolacji. (Trasa ok. 260 km).  

 

Dzień 4 

Po śniadaniu przejazd Brescii. Zwiedzanie centrum historycznego miasta, wraz z 

Piazza del Foro z wejściem na Zamek oraz Piazza Paolo VI, gdzie znajduje się 

katedra miasta. Następnie przejazd do Bergamo – wjazd kolejką do centrum 

historycznego miasta i spacer po urokliwych zakątkach miasteczka. Powrót na 

obiadokolację i nocleg do hotelu w ok. Mediolanu (Trasa ok. 300 km). 

 

Dzień 5 

Po śniadaniu przejazd nad jezioro Maggiore i rejs na Wyspy Borromee, które 

swoją nazwę wzięły od rodu Boromeuszów. W programie zwiedzanie wysp: 

Isola Bella, gdzie odwiedzimy Pałac Boromeuszy wraz z ogrodami oraz wyspę 

Pescatori. Na zakończenie rejs panoramiczny wokół wysp. Czas wolny. Powrót 

na obiadokolację i nocleg do hotelu w ok. Mediolanu (Trasa ok. 180 km). 

 

Dzień 6 

Po śniadaniu przejazd do Courmayeur, położonego u stóp Mont Blanc. Udamy 

się do La Palud, gdzie znajduje się dolna stacja kolejki linowej, nazwanej ósmym 

cudem świata. W przeszklonych wagonikach wjedziemy na Punta Helbronner 

(3452 m n.p.m.) z cudowną panoramą Alp. Czas wolny w Courmayeur i powrót 

do hotelu na obiadokolację i nocleg. (Trasa ok. 340 km).  

 

Dzień 7 

Po śniadaniu przejazd do doliny Vall d’Aosta, która jest położona w samy sercu 

Alp. Zwiedzanie rozpoczniemy od Twierdzy Bard, w którym odwiedzimy 

muzeum tradycji alpejskich i regionu, będziemy podziwiać wyjątkową 

panoramę Alp. Po południu odwiedzimy piękną stolicę regionu Aostę, w której 



króluje 7 wież oraz zabytki z czasów imperium rzymskiego. Zwiedzanie centrum 

historycznego miasta. Czas wolny. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

(Trasa ok. 350 km). 

 

Dzień 8 

Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu, czas wolny, a następnie transfer na 

lotnisko. (Trasa ok. 120 km). W przypadku wczesnego wylotu – śniadania w 

formie pakietów. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Włochy / Włochy i Sycylia - Szlakiem pomarańczy 
- Dla wygodnych 
Włochy i Sycylia - szlakiem pomarańczy - 14 dni • Wenecja - królowa Laguny • 
Mediolan - stolica mody • Piza - Krzywa Wieża • Florencja - stolica renesansu • 
Watykan - państwo papieskie • Rezerwacja do Muzeów Watykańskich • Rzym - 
serce Imperium • Caserta - Wersal Południa • Neapol - stolica Kampanii • 
Pompeje • Sycylia - Taormina i Etna • Alberobello - bajkowe miasto • San 
Giovanni Rotondo - wspomnienie o Ojcu Pio • San Marino - najstarsza republika 
świata  
 
 

 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

Dzień 1 

Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy. Przejazd przez Czechy i Austrię. Późnym 

wieczorem przyjazd na nocleg do hotelu w ok. Udine (w tym dniu nie ma 

obiadokolacji w hotelu). Po drodze planowane są krótkie postoje. (Trasa ok. 

950 km). 

 

Dzień 2 

Śniadanie, w godzinach porannych przyjazd do Wenecji na parking Punta 

Sabbioni lub Tronchetto, następnie rejs barką turystyczną na Plac św. Marka. 

Spacer po dzielnicy San Marco, która skupia najważniejsze zabytki miasta: 

Bazylikę św. Marka, Pałac Dożów i Wieżę Dzwonniczą - najwyższą budowlę w 

mieście. Zwiedzanie zakończymy przy słynnym Moście Rialto. Następnie czas 



wolny. Po południu rejs gondolami po kanałach weneckich i Canale Grande. 

Wieczorem przejazd do hotelu w ok. Wenecji. (Trasa ok. 100 km). 

 

Dzień 3 

Po śniadaniu przejazd do Mediolanu, stolicy Lombardii. Dzień rozpoczniemy 

wizytą na Placu Katedralnym, gdzie znajduje się wspaniała gotycka katedra 

zwana „poematem w marmurze”. Następnie przejdziemy Galerią Vittorio 

Emanuele II - eleganckim wielopiętrowym pasażem, który poprowadzi nas do 

najsłynniejszej opery świata - La Scali. Zwiedzanie miasta zakończymy przy 

Castello Sforzesco - imponującym zamku władcy Mediolanu Ludovicu Sforzy. 

Czas wolny. Przejazd na nocleg do hotelu w ok. Acqui Terme. (Trasa ok. 425 

km). 

 

Dzień 4 

Po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do Pizy, urokliwego miasta potężnej 

Republiki Morskiej. W programie zwiedzanie Campo dei Miracoli (czyli Pola 

Cudów), gdzie znajduje się katedra o przepięknej wielopoziomowej fasadzie, 

koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wieża, czyli dawna katedralna 

dzwonnica, budowana przez blisko 200 lat (cmentarz i Krzywa Wieża 

podziwiane z zewnątrz). Następnie będziemy mieć okazję do skosztowania 

typowego, aromatycznego, włoskiego espresso, w jednej z pizańskich kafejek. 

Po południu udamy się na degustację typowych toskańskich produktów. 

Możliwość realizacji wycieczki lokalnej do Lucca (płatna dodatkowo). W 

godzinach wieczornych przyjazd na nocleg do hotelu w ok. Montecatini Terme 

(w tym dniu nie ma obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 275 km). 

 

Dzień 5 

Po śniadaniu przejazd do Florencji, gdzie zobaczymy Kościół św. Krzyża z 

nagrobkami sławnych Florentyńczyków, Plac Ratuszowy, malowniczy Most 

Złotników, Katedrę Santa Maria del Fiore przykrytą wspaniałą kopułą 

zaprojektowaną przez Brunelleschiego oraz najstarszy budynek miasta, czyli 

Baptysterium, do którego prowadzą słynne Rajskie Wrota. Następnie czas 

wolny. Po południu przejazd na nocleg do hotelu w ok. Rzymu. (Trasa ok. 400 

km). 

 

Dzień 6 

Po śniadaniu przejazd do Rzymu i Watykanu. Zwiedzanie Muzeów 

Watykańskich (jednego z najczęściej odwiedzanych muzeów na świecie, ze 



zbiorami od antyku po wiek dwudziesty) oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi 

freskami Michała Anioła. Następnie wizyta w Bazylice św. Piotra gdzie 

podziwiać będziemy m.in.: Pietę Michała Anioła - wspaniały baldachim 

wykonany przez Berniniego oraz posąg św. Piotra. W programie także wizyta 

przy grobie św. Jana Pawła II. Na zakończenie dnia proponujemy wieczór włoski 

w stylowej restauracji (płatny dodatkowo). Późnym wieczorem przejazd do 

hotelu w ok. Rzymu (w tym dniu nie ma obiadokolacji w hotelu). (Trasa ok. 150 

km). 

 

Dzień 7 

Po śniadaniu przejazd do Rzymu. Zwiedzanie rozpoczniemy od „Rzymu 

antycznego”: Koloseum (podziwiane z zewnątrz), Forum Romanum, Panteon 

oraz Kapitol. Kolejnym etapem zwiedzania będą zabytki „Rzymu barokowego”: 

Plac Wenecki obok Fontanny di Trevi, do której zgodnie z tradycją trzeba 

wrzucić monetę, aby powrócić do "wiecznego miasta", Plac Hiszpański z 

fontanną Barcaccia w kształcie łodzi, u stóp słynnych Schodów Hiszpańskich z 

kaskadą balustrad i balkonów. Czas wolny, a następnie powrót do hotelu na 

nocleg. (Trasa ok. 150 km). 

 

Dzień 8 

Po śniadaniu przejazd do Caserty, gdzie będziemy zwiedzać Palazzo Reale - 

Pałacu Królewskiego, który swoją wielkością i urodą dorównuje Wersalowi. Po 

południu przejazd do Neapolu, nieoficjalnej stolicy włoskiego południa. W 

trakcie spaceru po mieście zobaczymy: Galerię Umberta I, Piazza del Plebiscito z 

pałacem królewskim, Teatro San Carlo oraz wspaniały zamek Castel Nuovo. 

Następnie przejazd na nocleg do hotelu w ok. Neapolu (Trasa ok. 225 km). W 

tym dniu proponujemy wycieczkę fakultatywną na Monte Cassino (dodatkowo 

płatne). 

 

Dzień 9 

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Pompejów - antycznego 

miasta przykrytego ogromnymi ilościami popiołu podczas erupcji Wezuwiusza 

w 79 r., co utrwaliło budowle, przedmioty, a nawet ciała mieszkańców i 

pozwoliło zachować miastu swoją pierwotną strukturę w niezmienionym 

kształcie do dzisiejszych czasów! Możliwość realizacji wycieczki lokalnej na 

Wezuwiusz - "uśpiony" wulkan (płatna dodatkowo). Przejazd na nocleg do 

hotelu na terenie Kalabrii w ok. Reggio di Calabria. (Trasa ok. 475 km). 

 



Dzień 10 

Po wczesnym śniadaniu przejazd do portu i przeprawa promowa na Sycylię, do 

najsłynniejszego kurortu na wyspie - zawieszonej na skałach Taorminy. Spacer 

po fascynującym starym mieście, wizyta w Teatrze Antycznym - najpiękniejszym 

starożytnym, greckim teatrze we Włoszech, skąd rozciąga się wspaniała 

panorama na Etnę i wybrzeże Morza Jońskiego. Następnie przejazd na Etnę - 

największy czynny wulkan w Europie, wjazd autokarem na wysokość ok. 2000 

m n.p.m. i spacer po jednym z wygasłych kraterów. Jednak aby w pełni poczuć 

siłę i wielkość Etny, proponujemy przejazd kolejką linową, a następnie jeepem 

do kraterów głównych na wysokość 3000 m n.p.m. (płatne dodatkowo, wjazd 

jedynie przy znacznej liczbie chętnych). Następnie przeprawa promowa na 

Kalabrię i powrót do hotelu w późnych godzinach wieczornych. (Trasa ok. 325 

km). 

 

Dzień 11 

Śniadanie i przejazd do Alberobello. Spacer po urokliwym mieście, w którym 

zobaczymy „trulli” - cylindryczne, kamienne domy przypominające ule, 

zbudowane bez żadnej zaprawy. Przejazd na nocleg w ok. San Giovanni 

Rotondo. (Trasa ok. 425 km). 

 

Dzień 12 

Po śniadaniu zwiedzanie San Giovanni Rotondo z klasztorem kapucynów Santa 

Maria delle Grazie, w którym żył Ojciec Pio z Pietrelciny (1887-1968). Następnie 

przejazd na nocleg do hotelu w ok. Rimini. (Trasa ok. 425 km). 

 

Dzień 13 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Tego dnia udamy się do San Marino - 

najstarszej republiki świata, zwiedzacie centrum historycznego. Następnie czas 

wolny z możliwością realizacji wycieczki lokalnej do Padwy (płatna dodatkowo). 

W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski. Po drodze planowane są 

krótkie postoje. (Trasa ok. 1300 km). 

 

Dzień 14 

Przyjazd do Polski w godzinach przedpołudniowych (Woszczyce ok. 10:00). 

 

 

 



 



LATO
2022
WYPOCZYNEK

W łochy , Sy cy lia

Baia Del Capitano Hotel 

24.07.2022

w yżyw ienie:  Śnia da nia
w ylot  z :  Kra ków , Ka t ow ic e, Pozna ń,
W a rsza w a  Chopin 

3 718 PLN
8 d ni / os

W łochy , Sard y nia

Hotel Posada 

24.08.2022

w yżyw ienie:  Śnia da nia , obia dy i kola c je
w ylot  z :  Ka t ow ic e, W a rsza w a  Chopin 

4 649 PLN
8 d ni / os

7 520 PLN
15 d ni / os

W łochy , Kampania

Hotel Cerere 

23.07.2022

w yżyw ienie:  Śnia da nia  i obia dokola c je
w ylot  z :  Ka t ow ic e, W a rsza w a  Chopin 

4 940 PLN
8 d ni / os

8 337 PLN
15 d ni / os

wejdź i zapytaj o inne oferty
i lość mie jsc w  t e j ce nie  ogranicz ona



LATO
2022
WYPOCZYNEK

W łochy , Sy cy lia

Baia Azzurra 

28.05.2022

w yżyw ienie:  Śnia da nia  i obia dokola c je
w ylot  z :  Kra ków , Pozna ń, W a rsza w a  Chopin

3 718 PLN
8 d ni / os

4 052 PLN
9 d ni / os

W łochy , Sy cy lia

Santa Lucia e le Sabbie d'Oro 

19.06.2022
w yżyw ienie:  HB Plus
w ylot  z :  Kra ków , Ka t ow ic e, Pozna ń,
W a rsza w a  Chopin 

3 484 PLN
8 d ni / os

6 438 PLN
15 d ni / os

W łochy , Sy cy lia

Acacia Resort  

17.07.2022

w yżyw ienie:  Śnia da nia  i obia dokola c je
w ylot  z :  Kra ków , Ka t ow ic e, Pozna ń,
W a rsza w a  Chopin 

wejdź i zapytaj o inne oferty
i lość mie jsc w  t e j ce nie  ogranicz ona



LATO
2022
WYPOCZYNEK

W łochy , Sard y nia

Club Esse Sporting 

15.06.2022

w yżyw ienie:  Full Boa rd Plus
w ylot  z :  Ka t ow ic e, W a rsza w a  Chopin 

4 849 PLN
8 d ni / os

4 052 PLN
9 d ni / os

W łochy , Sard y nia

Colonna Resort 

22.06.2022

w yżyw ienie:  Śnia da nia  i obia dokola c je
w ylot  z :  Ka t ow ic e, W a rsza w a  Chopin 

8 210 PLN
8 d ni / os

W łochy , Sard y nia

Smeraldo Beach 

13.07.2022

w yżyw ienie:  Śnia da nia
w ylot  z :  Ka t ow ic e, W a rsza w a  Chopin 

6 971 PLN
8 d ni / os

wejdź i zapytaj o inne oferty
i lość mie jsc w  t e j ce nie  ogranicz ona



LATO
2022
WYPOCZYNEK

W łochy , Kampania

Le Palme Hotel 

6.08.2022

w yżyw ienie:  Full Boa rd Plus
w ylot  z :  Ka t ow ic e, W a rsza w a  Chopin 

5 404 PLN
8 d ni / os

4 052 PLN
9 d ni / os

W łochy , Kampania

Grand Hotel Salerno 

16.07.2022

w yżyw ienie:  Śnia da nia  i obia dokola c je
w ylot  z :  Ka t ow ic e, W a rsza w a  Chopin 

3 653 PLN
8 d ni / os

5 612 PLN
15 d ni / os

W łochy , Kampania

Sabbiadoro 

20.08.2022

w yżyw ienie:  Full Boa rd Plus
w ylot  z :  Ka t ow ic e, W a rsza w a  Chopin 

3 351 PLN
8 d ni / os

5 259 PLN
15 d ni / os

wejdź i zapytaj o inne oferty
i lość mie jsc w  t e j ce nie  ogranicz ona



LATO
2022
WYPOCZYNEK

W łochy , Sy cy lia

UNA Hotels Naxos Beach Sicilia
(ex. Ata Hotel Naxos Beach)  

19.06.2022
w yżyw ienie:  A ll inc lusiv e
w ylot  z :  Kra ków , Ka t ow ic e, Pozna ń,
W a rsza w a  Chopin 

6 954 PLN
8 d ni / os

4 052 PLN
9 d ni / os

W łochy , Sy cy lia

Cefalu Sea Palace 

14.08.2022

w yżyw ienie:  Śnia da nia  i obia dokola c je
w ylot  z :  Kra ków , Ka t ow ic e, Pozna ń,
W a rsza w a  Chopin 

6 639 PLN
8 d ni / os

W łochy , Sy cy lia

Splendid hotel la Torre 
24.07.2022
w yżyw ienie:  Śnia da nia , obia dy i kola c je,
Śnia da nia  i obia dokola c je
w ylot  z :  Kra ków , Ka t ow ic e, Pozna ń,
W a rsza w a  Chopin 

4 447 PLN
8 d ni / os

7 293 PLN
15 d ni / os

wejdź i zapytaj o inne oferty
i lość mie jsc w  t e j ce nie  ogranicz ona



LATO
2022
WYPOCZYNEK

W łochy , Kalabria

Labranda Rocca Nettuno Tropea

29.05.2022

w yżyw ienie:  A ll inc lusiv e
w ylot  z :  W a rsza w a  Chopin 

5 342 PLN
8 d ni / os

W łochy , Kalabria

Scoglio del Leone 

12.06.2022

w yżyw ienie:  Śnia da nia , obia dy i kola c je
w ylot  z :  Ka t ow ic e, W a rsza w a  Chopin 

4 852 PLN
8 d ni / os

W łochy , Kalabria

Le Castella Baia Degli Dei Village
(ex. Futura Baia degli Dei Resort)  

10.07.2022
w yżyw ienie:  A ll inc lusiv e
w ylot  z :  Ka t ow ic e, W a rsza w a  Chopin 

4 934 PLN
8 d ni / os

7 955 PLN
15 d ni / os

wejdź i zapytaj o inne oferty
i lość mie jsc w  t e j ce nie  ogranicz ona


