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RODZINNE WAKACJE WE WŁOSZECH ( 9 DNI )                                                     

TERMIN:  25.06 – 3.07.2022 

1 DZIEŃ: Zbiórka o godz. 1.45 w nocy z 24 na 25.06.22. Wyjazd o godz. 2.00. Przejazd przez Czechy, Austrię 

do hotelu w okolice Wenecji, obiadokolacja, nocleg. 

2 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do ASYŻU – zwiedzanie miasta: Bazylika św. Franciszka; Bazylika św. 

Klary, miejsca związane ze św. Franciszkiem. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 

nocleg.  

3 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do WATYKANU – zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra z grobem Jana 

Pawła II. Spacer przez Rzym Barokowy – najpiękniejsze place i fontanny: Piazza Navona z Fontanną 

Czterech Rzek, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, 

nocleg. 

4 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd do RZYMU – zwiedzanie miasta: Bazylika św. Pawła za Murami, Rzym 

Antyczny – Koloseum z zew.; Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 

nocleg.  

5 DZIEŃ:  Śniadanie, przejazd na MONTE CASSINO –  wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 

oraz zwiedzanie Klasztoru. Przejazd na obiadokolację i nocleg na Wybrzeże Morza Adriatyckiego. .  

6 DZIEŃ: Śniadanie, dzień wolny przeznaczony na wypoczynek na plaży. Wieczorem obiadokolacja, 

nocleg. 

7 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd na Półwysep Gargano do SAN GIOVANNI ROTONDO – zwiedzanie 

miejsc związanych  z Ojcem Pio. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.  

8 DZIEŃ:  Śniadanie, wyjazd do MANOPPELLO –  Kościół  – Sanktuarium „Świętego Oblicza” – 

przechowywana jest tu chusta, z  jedynym autentycznym wizerunkiem Chrystusa. LORETO – zwiedzanie 

Bazyliki św. Domu. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

9 DZIEŃ: Śniadanie, wyjazd w drogę powrotną do Polski. Zakończenie wycieczki w godzinach 

nocnych.  

CENA:  2.470 zł/os ( grupa 40 osób )    

CENA:  2.620 zł/os ( grupa 35 osób )    

Cena obejmuje: transport komfortowym autokarem ( wc, klimatyzacja, cd, dvd, barek-napoje 

sprzedawane za dodatkową opłatą ), ubezpieczenie w firmie Signal Iduna: KL ( do 15.000 EUR ) i NNW  

( do 10.000 PLN ), 8 noclegów w hotelach *** ( pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami ), 8 śniadań                     

i 8 obiadokolacji, opiekę pilota, składkę na TFG i TFP, podatek Vat. 

Cena nie obejmuje: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów komunikacji miejskiej w Rzymie, 

systemów tour – guide, opłaty miejscowej oraz kosztów przewodników – razem:   60 Euro/os, ( płatne                 

u pilota w autokarze ), wynajęcia leżaków i parasoli na plaży, dodatkowego ubezpieczenia od następstw 



chorób przewlekłych i nowotworowych – 90 zł/os, od kosztów rezygnacji z wyjazdu ( 6,48% wartości 

wyjazdu ), wydatków osobistych.  

Sugerujemy, aby każdy uczestnik wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA 

ZDROWOTNEGO – EKUZ. Kartę można otrzymać za darmo w oddziałach NFZ. 

UWAGA!!! Na dzień przygotowania oferty ( grudzień 2021 ), osoby wjeżdżające do Włoch mają 

obowiązek przedstawienia certyfikatu szczepienia zaświadczającego o:  

1. ukończeniu całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką 

zatwierdzoną przez UE 

2. przebytej chorobie COVID-19 (maksymalnie 6 miesięcy wcześniej)   

3. negatywnym wyniku testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego                

w ciągu 48 godzin przed przekroczeniem granicy Włoch.  Testu nie muszą 

wykonywać dzieci poniżej szóstego roku życia. 

Na terenie Włoch obowiązuje wymóg okazania paszportu covidowego (tzw.  green pass)  dla osób 

korzystających m.in. z:  

 muzeów, miejsc kultury i wystaw;  

 uzdrowisk, parków tematycznych i rozrywki;  

 transportu publicznego (również lokalnego) oraz hoteli i innych obiektów noclegowych. 

 konsumpcji przy stoliku wewnątrz lokali gastronomicznych  

Wymóg okazania certyfikatu nie dotyczy osób nieobjętych krajowym programem szczepień przeciw 

COVID-19 zgodnie z przepisami włoskimi, tj. dzieci poniżej 12. roku życia.  

Od 15 grudnia br. we Włoszech ważność certyfikatów unijnych (tzw. green pass) potwierdzających 

zaszczepienie wynosi 9 miesięcy (w Polsce jest to 12 miesięcy). Dotyczy to wszystkich certyfikatów, 

również tych wydanych poza Włochami i przed tym terminem. Przyjęcie dawki przypominającej 

wydłuża ważność certyfikatu o kolejne 9 miesięcy. 

Prosimy mieć na uwadze, że warunki wjazdowe (m.in. obostrzenia z tytułu Covid-19) mogą ulegać 

zmianie. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych testów – ich koszt i wykonanie leżą po 

stronie uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy do rezygnacji z wyjazdu. 

 

 


