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„RZYM” 
 

 
 
 Dzień 1 
Przylot do Rzymu o godzinie 22.25. Transfer do hotelu, brak obiadokolacji ze względu na późną godzinę 
przylotu, nocleg. 
 
 Dzień 2 
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie „Wiecznego Miasta”. Dziś  
zobaczymy  „Rzym starożytny”, do którego zalicza się: 
Koloseum, Forum Cesara – Forum Trajana z kolumną ( oglądanie 
z tarasów), następnie udamy się na Plac Wenecki, kolejno 
Bazylika Najświętszej Marii, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański, 
Panteon, Bazylika św. Pawła. Powrót do hotelu, obiadokolacja i 
nocleg. 
 

Dzień 3 
Śniadanie. Udział w Audiencji Generalnej z Ojcem Świętym 
(tylko w przypadku obecności Ojca Świętego w Watykanie). Czas 
na poznanie WATYKANU: Muzeów Watykańskich ze słynną 
Kaplicą Sykstyńską pokrytą freskami Michała Anioła, Bazyliki i 
placu św. Piotra, nawiedziny grobu św. Jana Pawła II. Powrót do 
hotelu na obiadokolację i nocleg.  
 
 Dzień 4 
Śniadanie, czas wolny. Wyjazd na lotnisko na 15:45. Wylot o 
17:45. Przylot do Warszawy na 20:00. Transfer do miejsca 
zbiórki. 
 

Cena od 950 PLN / os + lot od 1000 PLN  
 
Cena zawiera: 

➢ 3 noclegi w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  
➢ Transfery do i z lotniska 
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➢ wyżywienie w postaci 3 śniadań i 3 obiadokolacji  
➢ opiekę polskojęzycznego pilota 
➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny  

 
Cena nie zawiera: 
 

➢ biletów lotniczych ( kwota uzależniona od daty rezerwacji, bagażu, ilości uczestników w grupie ) 
➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pie4lgrzymce / wycieczce ( 3 % 

wartości imprezy turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz 
ewentualnego podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe  

➢ Obligatoryjnego pakietu do realizacji programu  (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi 
przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide i inne) Cena pakietu 
jest ściśle związana z ilością uczestników na wycieczce. Obligatoryjny koszt pakietu jest kalkulowany 
przy grupie 40 osób. Cena pakietu może być podwyższona ze względu na mniejszą ilość osób w 
grupie oraz  podwyżkę cen  i zostanie podana do wiadomości uczestników przed wycieczką. 
Powyższa zmiana nie upoważnia Podróżnego do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce. 
Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega rozliczeniu ok 80 EUR 

➢ napoi do obiadokolacji 
 
UWAGA:  

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu, oraz ceny mogą ulec zmianie – niezależnie od biura 

• do odbycia pielgrzymki / wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty 
powrotu dowód osobisty lub paszport 

• powyższa oferta jest propozycją, w celu realizacji wycieczki prosimy o kontakt z biurem! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


