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Termin: do ustalenia, cały rok

Wycieczka szkolna (7 dni)
WŁOCHY PÓŁNOCNE
(wersja podstawowa)
Cena: od 1550 PLN/os.

Wenecja, San Marino, Asyż, Rzym, Florencja, a do tego odpoczynek na plaży, rejs po Lagunie Weneckiej czy
wizyta w Watykanie – wszystko w 7 dni! Tyle wystarczy, by doświadczyć Północnych Włoch z różnych stron,
zasmakować na różne sposoby i zostawić tam swoje serce. Wizyta w północnej Italii to podróż przez epoki
i wydarzenia historyczne
RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI
Dzień 1. Podróż do Włoch
W godzinach późno popołudniowych lub wieczornych zbieramy się pod szkołą i wygodnym autokarem
wyruszamy w podróż do Włoch. Do Włoch jedziemy przez Czechy i Austrię.
Dzień 2. Romantyczna Wenecja
Rano przyjeżdżamy do Wenecji. Czekają tam na nas urokliwe kamienice, kanały, gondolierzy czy mosty. Udajemy się na rejs po Lagunie Weneckiej,
by dotrzeć do tej części miasta, którą zwiedzimy pieszo. Później w towarzystwie przewodnika odwiedzamy m.in.: Pałac Dożów, dzwonnicę św.
Marka, Pałace Wenecji nad Kanałem Grande, Most Westchnień, plac św. Marka, Most Rialto. Wieczorem jedziemy do miejscowości Cesenatico
na obiadokolację i nocleg.
Dzień 3. Odpoczynek na plaży i wizyta w najmniejszym państwie świata
Jemy śniadanie, a potem odpoczywamy na pięknej, włoskiej plaży. Po dniu spędzonym na złocistym pisaku wyruszamy na wieczorne zwiedzanie
San Marino – najmniejszego na świecie państwa, położonego wysoko na wzgórzu Monte Titano. San Marino słynie z przepięknej starówki,
ogromnego zamku i niskich cen np. pamiątek. Wieczorem wracamy na obiadokolację i nocleg do Cesenatico.
Dzień 4. Z wizytą u św. Franciszka i św. Klary
Po śniadaniu jedziemy do Asyżu – miasta św. Franciszka i św. Klary. Leży ono na zachodnim zboczu góry Subasio, otoczone jest wąwozem rzeki
Tescio i równinami Umbrii. Po około 3-godzinnym spacerze wyruszamy na obiadokolację i nocleg w okolice Rzymu.
Dzień 5. Wycieczka po Wiecznym Mieście
Jemy śniadanie i wyruszamy na całodzienne zwiedzanie Rzymu. Możemy zobaczyć miejsca, takie jak: Watykan, Schody Hiszpańskie, słynną
Fontannę di Trevi, Pantenon, Ołtarz Ojczyzny, Forum Rzymskie i Koloseum. Po zwiedzaniu Rzymu jedziemy na nocleg i obiadokolację w okolice
Chianciano Terme, w połowie drogi do Florencji.
Dzień 6. Spacer po Florencji
Po śniadaniu jedziemy do Florencji . To jedno z najpiękniejszych włoskich miast, położone u stóp Apenin, gdzie odległa historia spotyka się z wielką
sztuką. Podziwiamy miejsca takie jak: kościół Santa Croce, Piazza del Duomo, baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, katedra Santa Maria del
Fiore, wieża Giotta, Piazza della Signoria, Most Złotników. Na koniec zwiedzania chętni mogą wejść do galerii Uffizi – galerii malarstwa we
Włoszech. Po zwiedzaniu idziemy na obiad do restauracji, a następnie wracamy do Polski przez Austrię i Czechy (przejazd nocny).
Dzień 7. Powrót do domu. Bogatsi w nową wiedzę, a przede wszystkim doświadczenia i wspomnienia, docieramy na miejsce zbiórki około
południa.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w zależności od warunków atmosferycznych i godzin otwarcia obiektów.

Cena zawiera:
Przejazd autokarem o podwyższonym standardzie
(TV+DVD, WC, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa) z obsługą 2 kierowców
✓ Opłaty drogowe, parkingowe i wjazdowe
✓ Taksę klimatyczną
✓ Opiekę licencjonowanego pilota i usługi polskojęzycznych przewodników
✓ System słuchawkowy Tour-Guide
✓ rejs statkiem po Lagunie Weneckiej;
✓ Bilety komunikacji miejskiej w Rzymie
✓ Zakwaterowanie - 4 noclegi w hotelach **/*** (pokoje z łazienkami)
✓ Wyżywienie HB HB w hotelach, prowiant po przyjeździe do Wenecji i obiad po
zwiedzaniu Florencji
✓ Udział kadry pedagogicznej (1 osoba / 15 uczestników)
✓ Udział wybranego ucznia GRATIS w ramach programu Podróże Kształcą
✓ Ubezpieczenie NNW, KL, TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)
✓ Podatek VAT
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (orientacyjny koszt biletów to 10-30EUR/os w zależności od wybranych obiektów,
przyjmując ceny z ubiegłego roku), dobrowolnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji, wydatków własnych i kieszonkowego.
Inne warianty programu: Werona, Padwa, Mediolan, Bolonia, Jezioro Garda Gardaland, Piza, Monte Cassino, a nawet Włochy południowe, np.
Park Narodowy Gargano, czy Neapol
✓

Zobacz więcej propozycji wycieczek na www.odyeseja.com.pl, zamów indywidualną wycenę lub złóż zamówienie dzwoniąc pod numer
+48 501 187 183 lub +48 (42) 640-21-80. Możesz też napisać do nas na adres: odyseja@odyseja.com.pl - Do zobaczenia na trasie!
Informacje o biurze: 93-428 Łódź, ul. Kierowa 7, NIP: 729-264-16-88 , REGON: 360756615, Rok założenia: 1990, Ubezpieczenie na rzecz klienta
SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. Koncesja Organizatora Turystyki Nr 363, Numer Konta: 62 1910 1048 2260 8398 0466 0001
Cena powyższej wycieczki została skalkulowana dla grup liczących minimum 45 pełnopłatnych uczestników, wyjazdu z centrum Polski i przy założeniu realizacji standardowego programu.
Zmiana ilości osób, świadczeń, programu, miejsca wyjazdu etc. może wpłynąć na cenę wycieczki, stąd powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

