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Program wycieczki

 
1 dzień 
 
4:45 Zbiórka uczestników w umówionym miejscu, spotkanie z pilotem i 
pakowanie bagaży.  
5:00 Wyjazd w kierunku Wiednia, przejazd tranzytowy przez 
terytorium Czech.  
12:00 Zwiedzanie Wiednia z przewodnikiem, panoramiczny przejazd 
ringiem, spacer po centrum, czas wolny. 
 
16.00 wyjazd w dalszą drogę 
20.00 Obiadokolacja, zakwaterowanie na nocleg tranzytowy. 
 
2 dzień 
7:00 śniadanie 
8:00 Przyjazd do Wenecji, czas na poranną toaletę. Rejs statkiem przez 
Lagunę Wenecką do Placu św. Marka. Spotkanie z lokalnym 
przewodnikiem i spacer po mieście, który rozpocznie się od Mostu 
Westchnień, obok kampanili – najwyższej budowli w mieście - do placu 
św. Marka z bazyliką. 
Kolejno uczestnicy zobaczą Pałac Dożów oraz urokliwe kanały weneckie 
podczas spaceru do Mostu Rialto – jednego z dwóch mostów kupieckich 
we Włoszech. Nie zabraknie też czasu na zakup weneckich masek 
karnawałowych. Po wizycie w Wenecji uczestnicy wyruszą w rejs powrotny 
do autokaru. Przejazd do hotelu w okolicach Rimini, zakwaterowanie i 
obiadokolacja.  
 
 

Hotel ABC *** - Rimini  
Abc Hotel znajduje się w dzielnicy Rivabella, 1.8 km od Luk Augusta w Rimini, 
i posiada pokoje dla alergików, skrytkę depozytową i windę. Hotel 
zapewnia zakwaterowanie w Rimini od 1980 roku. Goście z pewnością 
docenią zaciszną lokalizację w pobliżu Swiatynia Malatesty. Odległość do 
Muzeum motocykli wynosi 4.4 km. W kilka minut można znaleźć się przy 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesu. Niedaleko znajduje się stacja kolejowa w 
Rimini. Pokoje w Abc Hotel wyposażono w indywidualną kontrolę 
parametrów klimatycznych, centralne ogrzewanie i miejsce do jedzenia. 
Niektóre z tych pokojów mają widok na ogród.  W obiekcie serwuje się 
również śniadanie w formie bufetu. W menu restauracji Ristorante ABC w 
hotelu znajdują się dania kuchni lokalnej.  
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3 dzień oraz 4 dzień 
 
SZKOLENIE, zajęcia własne. 
 
Możliwa wycieczka autokarowa do San Marino - trzeci   
z najmniejszych krajów świata. Głównym atutem San Marino są rozległe 
widoki na okolicę i kilku malowniczych zaułków. Nastrój centrum kształtują 
brukowane uliczki, wąskie i strome, oraz liczne „średniowieczne” budowle, 
które w dużej części powstały dopiero w XIX i XX stuleciu.   
 

5 dzień 
 
Śniadanie w hotelowej restauracji, wykwaterowanie i wyjazd w kierunku 
Bolonii.  

12:00 – 14:00 Wizyta w Bolonii – miasto z czerwonej cegły, słynące z 
krytych pasaży (portyków) znajdujących się przy niemal każdej ulicy, to 
jedno z najciekawszych miejsc do odwiedzenia we Włoszech. Spacer z 
pilotem, podczas którego uczestnicy zobaczą z zewnątrz między 
innymi: Bazylikę św. Petroniusza, Plac Maggiore, Palazzo re Enzo, 
“Dwie Wieże” - Asinelli oraz Garisenda. 
Ok. 14:30 Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
20.00 Obiadokolacja, zakwaterowanie na nocleg tranzytowy. 
 
 
6 dzień 
Śniadanie w hotelowej restauracji, wykwaterowanie i wyjazd w 
kierunku Polski. 
Przyjazd do miejsca zbiórki w godzinach wieczornych.  
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Świadczenia 
Wyjazd z Krakowa, Katowic 
Cena przy min. 40 osobach pełnopłatnych: 1650 zł/os.  
Cena przy min. 45 osobach pełnopłatnych: 1550zł/os.  
Cena przy min. 50 osobach pełnopłatnych: 1450zł/os.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  
 
 
 
 

Cena zawiera:  
 

• przejazd autokarem klasy turystycznej wyposażonym w 
system audio-video oraz klimatyzację, 

• ubezpieczenie NNW + KL,  
• opiekę pilota w trakcie trwania całego wyjazdu, 
• 3x nocleg w hotelu min. *** w okolicach Rimini, 
• 2x nocleg tranzytowy 
• 5x śniadanie w formie bufetu, 
• 5x obiadokolacja, 
• wycieczkę do Wenecji,  
• wycieczkę do San Marino, 
• wycieczkę do Bolonii,  
• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,  
• składkę na turystyczny Fundusz Pomocowy,  

Cena nie zawiera:  
 

• innych świadczeń nie przewidzianych w programie,  
• ubezpieczenia od Kosztów Rezygnacji i przerwania podróży,  
• ubezpieczenia od Chorób Przewlekłych,  

obligatoryjnej opłaty na przewodników lokalnych, opłaty wjazdowe 
do miast, parkingi w wysokości 55 eur/os. – płatnej pilotowi 
wycieczki w dniu wyjazdu w autokarze.  
 
Dodatkowe informacje:  

• wyjazd na podstawie ważnego dowodu osobistego lub 
paszportu,  

• program jest ramowy i może ulec zmianie, o kolejności 
odwiedzanych miejsc decyduje pilot wycieczki.  

 


