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DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Rzymu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym 
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania. 

DZIEŃ 2-4:  Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Rzymu. 
W programie m.in.:
• Watykan – najmniejsze państwo świata i siedziba 

papieży, bogate zbiory Muzeów Watykańskich, miejsce 
wyboru kolejnych władców Kościoła – unikatowa Kaplica 
Sykstyńska, Plac św. Piotra ze słynną kolumnadą Berni-
niego, Bazylika św. Piotra – jedna z najważniejszych 

świątyń chrześcijaństwa oraz Kaplica św. Sebastiana, 
w której został pochowany św. Jan Paweł II

• Możliwość spotkania z papieżem na modlitwie Anioł
Pański na Placu św. Piotra (jeśli papież będzie w Rzymie)  

• Spacer przez Rzym Antyczny, Panteon, zwany świątynią 
wszystkich bogów, wejście na Kapitol, gdzie znajduje się 
słynna Wilczyca Kapitolińska, spacer po pozostałościach
Forum Romanum, przejście pod pomnik historii i symbol 
Rzymu – Koloseum 

• Rzym Barokowy – Plac Hiszpański wraz z uroczą fontanną
Barcaccia, znane z włoskich pokazów mody Schody Hisz-
pańskie, Via Condotti słynąca z luksusowych butików oraz 

 ★ Watykan
 ★ Rzym Antyczny 
 ★ Rzym Barokowy
 ★ Zatybrze
 ★ Awentyn
 ★ Monte Cassino lub Ostia 

Antico Caffe Greco, w której bywała elita intelektualna 
Europy, Plac di Trevi z zadziwiającą fontanną di Trevi, pełen 
artystów Plac Navona, gdzie znajduje się symboliczna 
Fontanna Czterech Rzek

• Bazylika Santa Maria Maggiore z charakterystyczną
dzwonnicą, Bazylika św. Pawła za Murami z przepięknym 
dziedzińcem oraz Bazylika św. Jana na Lateranie – katedra 
biskupa Rzymu i znajdujące się nieopodal Święte Schody 

• Malownicza dzielnica Zatybrze, uważana za najstarszą 
część Rzymu, Wyspa Tybrowa, na której w starożytności 
znajdowała się świątynia Eskulapa oraz Usta Prawdy –
tajemniczy medalion pełniący funkcję średniowiecznego 
wykrywacza kłamstw

• W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbo-
wania potraw charakterystycznych dla kuchni rzymskiej 
np. spaghetti carbonara oraz amatriciana, saltimbocca alla 
romana, czyli plastrów cielęciny z szałwią i szynką, wszech-
obecnej we Włoszech pizzy czy lodów.

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji w Rzymie to ok. 10-15 €). 
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg. 

DZIEŃ 5: Po śniadaniu czas wolny. W wolnym czasie możli-
wość udziału w wycieczce fakultatywnej do Monte Cassino 
lub wyjazdu do nadmorskiej Ostii, gdzie można wypocząć 
na plaży (koszt kolejki to ok. 8 €, wyjazd bez opieki pilota). 
Po południu powrót do Rzymu i wspólne zwiedzanie miasta 
– spacer przez Palatyn, ruiny Circo Massimo – najwięk-
szego cyrku w starożytnym Rzymie, zielony Awentyn, 
gdzie w bramie siedziby kawalerów maltańskich znajduje 
się słynna dziurka od klucza, przez którą widać kopułę 
Bazyliki św. Piotra, spacer po Awentynie – ogród różany 
i gaj pomarańczowy oraz balkon widokowy, z którego można 
podziwiać fantastyczną panoramę miasta.
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek. Wieczorem 
powrót do hotelu i nocleg. 

Zapraszamy na wycieczkę do Monte Cassino – miejsca niero-
zerwalnie związanego z polską historią. Wizyta na Polskim 
Cmentarzu Wojennym, gdzie pochowani są żołnierze polegli 
podczas walk o klasztor i wzgórze. Wizyta w Klasztorze 
Benedyktynów, który założył tutaj sam św. Benedykt 
z Nursji. Krótkie zwiedzanie Opactwa, z którego roztacza 
się wspaniała panorama okolicy. 
Cena: ok. 50 € + ok. 5 € na wstępy. 

DZIEŃ 6: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na
lotnisko, odprawa i przelot do kraju. 

CENA OD 1999 zł

City break RZYM DNI
6 

PORTY WYLOTU  KRK • SXF • WAW • WMI

NOWOŚĆ



RZYM TERMINY I CENY 

Wylot z MODLINA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-25 - 2018-04-30 6 FM - first minute 2399 zł 

2018-05-23 - 2018-05-28 6 FM - first minute 2299 zł 

2018-06-27 - 2018-07-02 6 FM - first minute 2299 zł 

2018-07-18 - 2018-07-23 6 FM - first minute 1999 zł 

2018-08-15 - 2018-08-20 6 FM - first minute 1999 zł 

2018-09-19 - 2018-09-24 6 FM - first minute 2299 zł 

2018-10-10 - 2018-10-15 6 FM - first minute 2299 zł 

Wylot z WARSZAWY 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-25 - 2018-04-30 6 FM - first minute 2499 zł 

2018-05-23 - 2018-05-28 6 FM - first minute 2399 zł 

2018-06-27 - 2018-07-02 6 FM - first minute 2399 zł 

2018-07-18 - 2018-07-23 6 FM - first minute 2099 zł 

2018-08-15 - 2018-08-20 6 FM - first minute 2099 zł 

2018-09-19 - 2018-09-24 6 FM - first minute 2399 zł 

2018-10-10 - 2018-10-15 6 FM - first minute 2399 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 
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