Weekend w Rzymie 4 dni
DZIEŃ 1 Przejazd na lotnisko w Warszawie. Przelot samolotem do Rzymu. Czas przelotu ok. 2 godz. 20
min. Przejazd z lotniska do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 2 Śniadanie. Przejazd metrem do Watykanu. Zwiedzanie z przewodnikiem: - Muzea Watykańskie
należące do najważniejszych i najbogatszych muzeów na całym świecie; m. in. komnaty papieży oraz
Kaplica Sykstyńska, - Bazylika Św. Piotra z grobem papieża Św. Jana Pawła II oraz Św. Jana XXII a także
baldachim Berniniego nad grobem Św. Piotra oraz inne cenne dzieła. Czas wolny – możliwość
indywidualnego wejścia do Grot Watykańskich oraz na kopułę bazyliki ( 6 euro ), zakup pamiątek. Przejazd
na Lateran. Odwiedzenie bazyliki Św. Jana na Lateranie oraz ,,Świętych Schodów”, po których Chrystus
szedł do Piłata. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 3

Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem: - Wczesnochrześcijańska Bazylika Św. Pawła

za Murami. - Rzym renesansowy, barokowy i starożytny: Bazylika Matki Boskiej Większej, Zamek Św.
Anioła ( z zewnątrz ), Plac Navona, Panteon, Plac Hiszpański, Fontanna di Trevi, Plac Wenecki, Kapitol,
Forum Romanum, Koloseum. Czas wolny – możliwość wejścia na jednym bilecie do Koloseum, Forum
Romanum oraz na Palatyn ( 12 euro ). Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEŃ 4 Przejazd na lotnisko. Przelot do Warszawy. Przejazd w umówione miejsce w godzinach
popołudniowych

Cena : 1250 zł/os ( przy min, 40 os )

Cena obejmuje:


3 noclegi w hotelu **/*** w Rzymie



3 śniadania wzmocnione



3 obiadokolacje



bilety oraz rezerwację grupowego wejścia do Muzeów Watykańskich oraz Bazyliki Świętego Piotra



bilety na komunikację miejską w Rzymie



obsługę przewodnika po Rzymie – 2 dni



wynajem sprzętu nagłaśniającego na tour po Rzymie – 2 dni



obsługę przewodnika po Muzeach Watykanu



transfer autokarowy z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko



opieka licencjonowanego pilota



podatek miejski ( tassa di soggiorno )



ubezpieczenie KL +NNW za granicą ( nie obejmuje CP – istnieje możliwość doubezpieczenia)



składka na TFG

Cena nie obejmuje:


biletu lotniczego oraz opłat lotniskowych - od 800 zł/os !!!!!!!!



bilet wstępu na kopułę Bazyliki Świętego Piotra – 6 euro, bilet na wejście do wybranego obiektu w
czasie wolnym: Koloseum, Forum Romanum, Palatynu – 12 euro/os.

