
 

 

WŁOCHY- 8 DNI: „Urokliwa Kampania” 

20.08- 27.08.2021 
 
Trasa: 
Chianciano Terme- Neapol- Marina di Varcaturo- Capri- Gaeta- Padwa 

Program wyjazdu: 
 

Dzień 1 (20.08.2021) /Piątek/ 

Wyjazd z Krosna z Dworca PKP ( St. Międzynarodowe). 

Przejazd tranzytowy do Włoch. 

Dzień 2 (21.08.2021) /Sobota/ 

Przerwa na poranną toaletę. Przyjazd przez terytorium 

Włoch. Przejazd do hotelu w okolicach Chianciano Terme. 

Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 3 (22.08.2021) /Niedziela/ 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do „Stolicy 
Południa”- Neapolu. Zwiedzanie miasta: Katedra z grobem 

św. Januarego i jego cudowną krwią, Castel Uovo, Castel 

Nuovo, teatr San Carlo, Galeria Umberto I, Margelina, 

Park Virgilianum. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, 

obiadokolacja i wieczorek przy muzyce na żywo. Nocleg. 

Dzień 4 (23.08.2021) /Poniedziałek/ 

Śniadanie i całodzienny pobyt wypoczynkowy nad 

Morzem Tyreńskim. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 

i nocleg. 

Dzień 5 (24.08.2021) /Wtorek/ 

Śniadanie. Przejazd do portu. Zaokrętowanie na statek 

i rejs na wyspę Capri. Rejs dookoła najsłynniejszej wyspy 

zatoki neapolitańskiej. Przejazd kolejką do centrum 

i spacer do ogrodów Augusta. Czas wolny na spacer po 

wyspie. Powrót statkiem do Neapolu. Przejazd do hotelu. 

Obiadokolacja i nocleg. 

 



Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego 
SANTANDER BANK POLSKA SA Oddział w Krośnie 58 1090 2590 0000 0001 4418 1499 
 

Dzień 6 (25.08.2021) /Środa/ 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Gaety. Zwiedzanie przepięknego 

Sanktuarium zawieszonego na skałach oraz Groty Turka. Przejazd w rejon Veneto. 

Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 7 (26.08.2021) /Czwartek/ 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Padwy. Zwiedzanie miasta: Prato 

della Vale, Bazylika św. Antoniego, kościół św. Leopolda Mandica. Czas wolny na 

zjedzenie posiłku we własnym zakresie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

Dzień 8 (27.08.2021) /Piątek/ 

Przyjazd do Nowego Sącza we wczesnych godzinach rannych. 
 

Cena: 1 620 PLN 
 
Cena zawiera: przejazd autokarem (WC, DVD, Klimatyzacja, Caffe- Bar), 5 noclegów 

w hotelach min. *** w pokojach 2-,3- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, opiekę 

pilota przewodnika, kawę oraz herbatę podczas przejazdów, ubezpieczenie (NW, KL), 

dopłatę do wyjazdu z Krosna. 

 

Cena nie zawiera: opłat wjazdowych do miast, wieczorku przy muzyce, rejsów i 

kolejki na Capri, wstępu do Ogrodów Augusta, taks klimatycznych, użyczenia 

zestawów TOUR-GUIDE, wyżywienia wg. programu: +130 EUR/os – obligatoryjnie 

płatne u pilota w autokarze, dopłaty do pokoju 1-osobowego (+ 350 PLN/os), napoi do 

kolacji, świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

 


