
 

WŁOCHY 10 DNI  
ZWIEDZANIE + WYPOCZYNEK 

Termin: 23.07-01.08.2023 
 

Program wyjazdu: 
Dzień  1 

Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 04:00. Wyjazd z Krosna z Dworca PKS – 

St. Międzynarodowe ( według rozkładu jazdy połączeń antenowych). 

Przejazd tranzytowy do Włoch. W godzinach wieczornych 

zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

w godzinach wczesno porannych. 

Dzień 2-5  

Śniadanie , obiadokolacja. Pobyt wypoczynkowy w miejscowości 

Rosolina Mare w hotelu Sole. *w trakcie pobytu możliwość uczestnictwa 

w wycieczce fakultatywnej do Wenecji  

Dzień 6 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do 

Chioggi i zwiedzanie miasta nazywanego małą Wenecją. Przejazd do 

Padwy.  Zwiedzanie: Bazylika Św. Antoniego, Kościół Św. Leopolda 

Mandica, Pratto della Valle. Przejazd w okolice Werony, zakwaterowanie 

w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 7 Śniadanie, przejazd do Mediolanu zwiedzanie włoskiej stolicy 

mody: Castello Sforzesco, Katedra, Teatr La Scala ( z zewnątrz), Galeria 

Wiktora Emanuela II. Czas wolny. Następnie przejazd malowniczą trasą 

wzdłuż jeziora Garda do miejscowości LImone. Spacer po malowniczym 

miasteczku. Objazd dalszej części jeziora z przerwami na zdjęcia. Powrót 

do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 8 Śniadanie, przejazd do Werony i zwiedzanie miasta. Spacer na 

słynne Piazza Bra ze starożytnym amfiteatrem ( z zewnątrz)następnie 

zwiedzanie domu Szekspirowskiej Julii ze słynnym balkonem, Piazza 

Erbe. Przejazd do miejscowości Spiazzi i zwiedzanie zawieszonego na 

skałach Santuario Madonna della Corona. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja i nocleg.  

Dzień 9 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do dużego 

centrum handlowego na zakupy. Następnie wyjazd w drogę powrotną. 

Przejazd tranzytowy do Polski. 

 Dzień 10Zakończenie wycieczki w godzinach wczesno porannych.  

 

#WYJAZD POTWIERDZONY PRZY MINIMUM 30 OSOBACH 

#DOWÓZ ANTENOWY PRZY MINIMUM 6 OSOBACH 

 

 

Hotel Sole: 

Hotel Sole położony jest w miejscowości Rosolina Mare w delcie Padu i oferuje klimatyzowane pokoje 

z balkonem. Na miejscu znajduje się bar i restauracja, a odległość od klubu plażowego Rosa Pineta Lido, 

który oferuje Gościom atrakcyjne zniżki, wynosi tylko 300 metrów. 



 

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

Urządzone w klasycznym stylu pokoje w hotelu Sole wyposażone są w drewniane meble i mają wyłożone 

kafelkami podłogi. W każdym pokoju znajduje się telewizor, biurko oraz łazienka. Serwowane codziennie 

rano śniadanie obejmuje wędliny, sery i słodkie przysmaki. Restauracja zaprasza na typowe specjały 

z Wenecji Euganejskiej. 

Wycieczka fakultatywna Wenecja: cena 50,00€ ( organizowana przy 

minimum 20 osobach chętnych) 

Po śniadaniu przejazd autokarem do miejscowości Sottomarina, 

zaokrętowanie i ponad godzinny rejs wzdłuż Laguny Weneckiej. 

Przypłynięcie do Placu Św. Marka. Zwiedzanie z zewnątrz- Pałac 

Dodżów, Most Westchnień, Plac Św. Marka, Bazylika Św. Marka. 

Następnie spacer przez słynny most Ponte Academia (panorama 

słynnego Canale Grande) zwiedzanie Bazyliki Santa Maria della Salute. 

Następnie spacer do słynnego Ponte Rialto. Powrót na Plac Św. Marka i czas wolny. W godzinach 

popołudniowych rejs powrotny. Powrót do hotelu około godziny 18,00 

 

Cena: 1560 PLN +280€ 
 

Cena zawiera: 

• Przejazd autokarem (WC, Klimatyzacja, DVD, Caffe- Bar), 

• 8 noclegów w hotelu min. *** w pokojach 2-, 3- osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 

• Wyżywienie wg. programu, 

• Opiekę pilota- przewodnika, 

• Kawę i herbatę podczas przejazdów, 

• Ubezpieczenie KL/NW 

• Obowiązkową składkę na TFG i TFP 

• Dopłatę do wyjazdu z Krosna 

Cena nie zawiera: 

• Kosztów realizacji programu turystycznego tj: opłaty wjazdowe do miast, opłaty parkingowe, Bilety 

wstępu do zwiedzanych obiektów, Użyczenie urządzeń TOURGUIDE: + 40 EUR – obligatoryjnie 

płatne u pilota w autokarze, 

• Dopłaty do pokoju 1 osobowego (120,00€) 

• Napoi do obiadokolacji, 

• Świadczeń nie wymienionych w ofercie. 

• Wycieczki fakultatywnej do Wenecji 


