
Lublana-Postojna-Cattolica-San Marino-Gradara-Rimini-Siena
San Gimignano-Dolina Chianti-Florencja-Piza-Lukka

WŁOCHY-RIVIERA ADRIATYCKA ZE SŁOŃCEM TOSKANII

1 DZIEŃ - wyjazd  zgodnie z miejsca zbiórki, przejazd przez Czechy, Austrię.
Przejazd do LUBLANY – stolicy Słowenii. Spacer po historycznym centrum- plac Preserena, 
Kościół Zwiastowania-jeden z symboli miasta, Potrójny Most, Katedra Św.Mikołaja, Ratusz, 
Most Szewców. Przejazd do hotelu w ok.Lublany - zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.                            
2 DZIEŃ - po śniadaniu przejazd do POSTOJNEJ - zwiedzanie słynnej Jaskini zaliczanej  
do najpiękniejszych na świecie. Stalagmity i stalaktyty tworzą tu bajkowy świat. Ta licząca 
2 mln lat, wydrążona w skałach przez rzekę Pivkę, jaskinia jest jedną z największych  
i najbardziej znanych jaskiń na świecie, wiedzie przez ok. 24 km sal i korytarzy. W jaskini 
panuje stała temperatura 8 st. C, a jej szczególną osobliwością jest występowanie 
odmieńca jaskiniowego, żyjącego wyłącznie w wodach dynarskiego krasu, zwanego 
ludzką rybką. Po zakończeniu zwiedzania wyjazd w kierunku Cattolici. Przyjazd do hotelu  
w Cattolice - zakwaterowanie obiadokolacja, nocleg.
3 DZIEŃ - Plażowanie, kąpiele, wypoczynek.
4 DZIEŃ - po śniadaniu wyjazd na wycieczkę autokarową SAN MARINO NAJSTARSZA  
REPUBLIKA ŚWIATA - wyprawa do jednego z najmniejszych państw w Europie. W trakcie 
wycieczki Spacer trasą turystyczną najstarszej na świecie republiki po starym mieście otoczonym 
średniowiecznymi murami z bramami wjazdowymi i basztami. Zobaczymy Bazylikę San Marino,  
Tre Torri (Trzy Wieże) lub Tre Penne (Trzy Pióra) - Trzy średniowieczne fortece wznoszące się nad 
miastem. Następnie zobaczymy pomnik Wolności, Bramę, Św. Franciszka, Plac Garibaldiego, 
Pałac Rządowy. Czas wolny na ewentualne zakupy. Powrót do hotelu, wypoczynek, plażowanie.  
Obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ - po śniadaniu - wypoczynek, plażowanie. Po południu wyjazd autokarem  
na wycieczkę: RIMINI-STOLICA RIVIERY ADRIATYCKIEJ zwiedzanie miasta: Stare Miasto, Łuk 
Augusta, Most Tyberiusza, Piazza Cavour, następnie czas wolny na największym bazarze 
Rimini i ewentualne zakupy. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 DZIEŃ - po śniadaniu - wypoczynek, plażowanie. Po południu wyjazd autokarem  
na wycieczkę do GRADARY miasta wieszcza Dantego Alighieri, gdzie zobaczymy romantyczne 
miasteczko o nazwie Gradara. Chodząc po miasteczku czujemy jakbyśmy przenieśli się  
w inną epokę. Zwiedzimy średniowieczny wspaniały i czarujący zamek, w którym 
wydarzyła się historia miłosna Paola i Francesci, którą Dante tak wychwalał w swojej 
„Boskiej Komedii”. Czas wolny. Powrót do hotelu – WIECZÓR WŁOSKI – kolacja regionalna 
przy świecach. 
7 DZIEŃ - po śniadaniu wyjazd do SIENY zwiedzanie jednego z najpiękniejszych średniowiecznych 
miast europejskich Zwiedzanie: kościół św. Dominika z relikwiami św. Katarzyny Sieneńskiej, 
Piazza del Campo – plac w kształcie muszli, gdzie odbywają się słynne wyścigi konne Palio, 
katedra z rzeźbami Nicoli i Giovanniego Pisano, Donatella, Michała Anioła i freskami 
Pinturicchia. Spacerpo via di Città, przy której stoją piękne patrycjuszowskie domy  
i wspaniałe pałace. Przejazd do SAN GIMIGNANO zwanego miastem „pięknych wież” oraz 
„średniowiecznym Manhattanem,” którego historyczne centrum zostało wpisane na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie: brukowana Piazza della Cisterna, Piazza del 
Duomo, kościół kolegiacki z cyklami fresków autorstwa Bartola di Fredi i Barny da Siena. 
Spacer via San Giovanni. Przejazd  do hotelu w Montecatini - obiadokolacja, nocleg.
8 DZIEŃ - po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę po wzgórzach CHIANTI  
- słynnego regionu między Florencją a Sieną z winnicami i pięknymi miasteczkami. Przejazd 
i krótkie zwiedzanie miejscowości: RADDA IN CHIANTI – miejscowość uważana za stolicę 
regionu. Spacer po mieście - Palazzo del Podestia, kościół Santa Maria In Prat. Przejazd  
do FLORENCJI. Zwiedzanie stolicy Toskanii: Kościół Santa Croce, spacer po Piazza del Duomo  
obok baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, wejście do katedry Santa Maria  
del Fiore, której monumentalna kopuła jest symbolem miasta. Wizyta w kościele  
San Lorenzo z grobowcami Medyceuszy. Kontynuacja spaceru obok wieży Giotta, przez 
Piazza della Signoria przy Palazzo Vecchio, obok galerii Uffizi do Ponte Vecchio – Mostu 
Złotników – ze sklepikami jubilerskimi. Powrót do hotelu - obiadokolacja, nocleg.
9 DZIEŃ  - po śniadaniu  przejazd do PIZY-zwiedzanie Plac Cudów ze słynną Krzywą Wieżą, 
katedra baptysterium, dzwonnica, następnie przejazd do LUKKI – zwiedzanie wytwornego 
miasta otoczonego renesansowymi murami – spacer murami miejskimi. Zwiedzanie 
historycznego centrum: katedra San Martino ze słynnym wizerunkiem Volto Santo, plac 
Napoleona, średniowieczny kościół San Michele in Foro, romańska bazylika San Frediano  
z relikwiami patronki miasta św. Zyty. Przejazd do hotelu w ok.Tarvissio – obiadokolacja, nocleg.
10 DZIEŃ  - po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Austrię, Czechy. 
Powrót w godz. wieczornych.

Program:

Cena obejmuje:                                  
- 9 noclegów (1 w ok.Lublany, 2 w Montcatini Terme, 1 w ok. Tarvissio – hotele*** 
     pokoje 2-osobowe z łazienkami TV SAT, 5 noclegów w Hotelu MAJOR )
- 9 śniadań, 9 obiadokolacji,   
- transport autokarem wersji LUX (klimatyzacja, barek, DVD, WC),
- usługi pilota-przewodnika, 
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe i Nowotworowe
- program   
- obowiązkowa składka na TFG i TFP
Cena nie obejmuje:                                 
- napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo
- dopłata do pokoju 1-osobowego - 950 zł
- Na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wjazdy do miast, system TOUR GUIDE, 
   uczestnik powinien posiadać obowiązkowo - ok.130 EUR
- taksa klimatyczna-1,50-2EUR/osoba/dzień płatnej na miejscu
UWAGI:
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób

HOTEL MAJOR *** - położony w centrum miejscowości Cattolica tętniącej wakacyjnym życiem  
z mnóstwem sklepików, bazarków, barów z muzyką do późnej nocy. Przy deptaku, ok. 100 m od prywatnej  
piaszczystej plaży z łagodnym zejściem do morza. Serwis plażowy dodatkowo płatny.
Do dyspozycji gości: recepcja całodobowa z hallem, 2 windy, restauracja z regionalną kuchnią, bar, basen 
z leżakami i parasolami oraz strefą relaxu, taras ze stolikami i krzesełkami, centrum fitness: wyposażona 
siłownia, sauna, prysznic (gratis), solarium (płatne). Mini klub z animatorami, sala zabaw, sala telewizyjna 
dla dzieci, WiFi  bezpłatne. 
Zakwaterowanie: pokoje 2, 3,- osobowe z łazienkami (umywalka, prysznic lub wanna, WC, suszarka 
do włosów.) Wyposażone w TV SAT, telefon, sejf, klimatyzację, ręczniki, większość z pokoi z balkonami. 
Pokoje wygodne, funkcjonalnie wyposażone.   
 Wyżywienie: 2 posiłki dziennie - kuchnia włoska (śniadania, obiadokolacje) w formie BUFETU. Woda stołowa 
do kolacji. Inne napoje płatne dodatkowo. Pierwsze świadczenie obiadokolacja, ostatnie świadczenie śniadanie.

CATTOLICA  - nadmorski  kurort wypoczynkowy, położony, na włoskiej Riwierze Adriatyckiej, 10 km  
na południe od Rimini. Można się tu rozkoszować atrakcjami życia nocnego i rozrywek przygotowanych zarówno 
dla osób młodych, rodzin z dziećmi, a także dla tych, których wakacyjnym celem jest prawdziwie wypocząć. 
Cattolica szczyci się piękną, długą, piaszczystą plażą, deptakiem z wieloma knajpkami i kawiarniami, zadbanymi 
uliczkami, uroczym rynkiem. 

Plażowanie
i zwiedzanie

RIWIERA ADRIATYCKA  - zwana „największą europejską plażą” zlokalizowana w najcieplejszej części 

Włoch, to jeden z najsłynniejszych regionów turystycznych Europy. Znajduje się tu 130-kilometrów 

piaszczystych, zagospodarowanych, szerokich plaż. Wspaniałe, szerokie piaszczyste plaże, najlepsze 

dyskoteki w Włoszech i fantastyczne parki rozrywki dla całej rodziny.

TOSKANIA - to najbardziej artystyczny i romantyczny region Włoch. Ziemia, po której chodzili  
Leonardo da Vinci, Dante i Michał Anioł, jest nie tylko bogata w nieskończone skarby sztuki  
i architektury, ale słynie także z przepięknych, rozmarzonych krajobrazów z charakterystycznymi 
domami na wzgórzach, do których prowadzą cyprysowe aleje. W programie najsłynniejsze miasta 
sztuki i wzgórza Chianti z winnicami.


