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CITY BREAK: RZYM 6 dni 
 

Rzym to największe muzeum świata na świeżym powietrzu – zabytków i śladów przeszłości nie trzeba tu 
szukać, znajdą nas same. Rzym to miasto wody, w którym znajdziecie najpiękniejsze fontanny świata. To też miasto papiestwa, 
skąd pochodzą dekrety dotyczące ponad miliarda ludzi na całym świecie! To w końcu miasto artystów, którzy właśnie tu 
tworzyli swoje najważniejsze dzieła! Rzym nie na darmo nazywany jest Wiecznym Miastem – trwa niezmiennie od wieków i od 
wieków fascynuje! 

 

PROGRAM RAMOWY: 
DZIEŃ  1:  Zbiórka  na  wybranym  lotnisku  na  2  godziny  przed  wylotem,  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,  uważane  za  jedną 
z najważniejszych kolekcji świata, miejsce wyboru kolejnych władców kościoła – unikatowa Kaplica Sykstyńska ozdobiona 
wspaniałymi freskami Michała Anioła, majestatyczny Plac św. Piotra ze słynną kolumnadą Berniniego, przepiękna Bazylika 
św. Piotra – jedna z najważniejszych świątyń chrześcijaństwa, zbudowana nad grobem św. Piotra Apostoła 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, okrągły Panteon, zwany świątynią wszystkich bogów, wejście na Kapitol, gdzie znajduje się 

słynna Wilczyca Kapitolińska, spacer po pozostałościach Forum Romanum - najważniejszego placu starożytnego miasta, 
otoczonego przez liczne świątynie, przejście pod pomnik historii i symbol Rzymu - Koloseum 

 Wspaniały Rzym Barokowy - niewielki Plac Hiszpański wraz z uroczą fontanną Barcaccia, znane z włoskich pokazów mody 
Schody Hiszpańskie, Via Condotti słynąca z luksusowych butików oraz Antico Caffe Greco – najstarsza kawiarnia w Rzymie, 
w której bywała elita intelektualna Europy, Plac di Trevi z zadziwiającą fontanną di Trevi uważaną za najpiękniejszą 
fontannę świata, 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 klasyczna Bazylika św. Jana na Lateranie - katedra biskupa Rzymu i znajdujące się nieopodal Święte Schody 
przywiezione do Rzymu przez św. Helenę 

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

 W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbowania potraw charakterystycznych dla kuchni rzymskiej np. spaghetti 
carbonara z sosem na bazie jajek, boczku i sera oraz amatriciana, również pochodzącego z regionu rzymskiego, saltimbocca 
alla romana, czyli plastrów cielęciny z szałwią i szynką, wszechobecnej we Włoszech pizzy, którą w Rzymie jada się na 
bardzo cieniutkim cieście czy lodów, które dla Rzymian są podwieczorkiem idealnym 

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 możliwość udziału w wycieczce fakultatywnej do Monte Cassino lub wyjazdu 

do nadmorskiej Ostii, gdzie można wypocząć na plaży (przejazd kolejką w dwie strony to ok. 8 €, wyjazd bez opieki pilota). 
Po południu powrót do Rzymu i wspólne zwiedzanie miasta – spacer przez Palatyn, ruiny Circo Massimo - największego cyrku 
w starożytnym Rzymie, najpiękniejsze rzymskie wzgórze - 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. 

 
Wycieczka fakultatywna: Monte Cassino 
Zapraszamy na wycieczkę do Monte Cassino – miejsca nierozerwalnie związanego z polską historią. Wizyta na Polskim Cmentarzu 
Wojennym, gdzie pochowani są żołnierze polegli podczas walk o klasztor i wzgórze. 
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Wizyta w Klasztorze Benedyktynów, który założył tutaj sam św. Benedykt z Nursji. Krótkie zwiedzanie Opactwa, z którego roztacza 
się wspaniała panorama okolicy. 
Cena wycieczki to ok. 50 € (cena zwiera przejazd busem oraz opiekę pilota, cena nie obejmuje biletów wstępu – ok. 5 €). Wycieczka 
jest realizowana przy min. 10 zgłoszonych osobach i trwa ok. 6-7 godzin. 

 

 
 

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

 
 

 

HOTELE 4* położone w granicach administracyjnych Rzymu, w odległości max 800 metrów od stacji metra. Wszystkie hotele 

oferują zakwaterowanie w komfortowych pokojach 2-osobowych (możliwość 1 dostawki) z centralną klimatyzacją, łazienką, TV 
i telefonem. 
Wyżywienie: Śniadania w formie bufetu kontynentalnego 

 
PRZYKŁADOWY HOTEL: 

 
 
 

 

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
 Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi) 
 Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki) 
 Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 

 5 noclegów w hotelu 4* 
 Pokoje 2-osobowe z łazienkami 
 5 śniadań 
 Opieka pilota 

 Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł) 
 Gwarancja niezmienności ceny 

 

KOSZTY DODATKOWE: Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to ok. 100-120 € (w zależności od wielkości grupy) - 

kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską  podczas realizacji programu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów  wraz 
z kosztami ich rezerwacji (Muzea Watykańskie, Forum Romanum, Koloseum, Usta Prawdy), lokalnych przewodników oraz słuchawki 
podczas realizacji programu zwiedzania. 
Cena nie zawiera podatku miejskiego w wysokości 6 €/os/noc. 
Opcje dla chętnych (wycieczka fakultatywna lub wyjazd do Ostii) są dodatkowo płatne. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 Dopłata za pokój 1-osobowy +500-570 zł w zależności od terminu (nie ma możliwości dokwaterowania!) 
 Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -120 zł 
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WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 

operująca na danej trasie. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w 
opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, nożyczki, itp.). 

 

REZERWACJA MIEJSC W SAMOLOCIE: Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair 

oraz Wizzair, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje 
możliwość wykupienia gwarancji miejsc obok siebie w samolocie (bez wyboru konkretnych miejsc) lub wyboru miejsc w opcji 
standard oraz premium (z większą przestrzenią na nogi). 

 
 

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 
 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza 

grupy po wnętrzach muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym) 
 Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Rzymie po przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer 

lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy 
 Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską 
 W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety 

śniadaniowe 
 Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej 

drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem 
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów 

 
 

 

UBEZPIECZENIE: Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy 

zawiera ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 15.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu 
(do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP).  Istnieje również możliwość skorzystania z opcji 
dodatkowego ubezpieczenia (pakietów rozszerzonych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  

 
 

 

 

TERMINY I CENY:  

 

RZYM I MONTE CASSINO      MODLIN, WARSZAWA 
 
                 TERMIN  ILOŚĆ DNI CENA 

 

2019-05-08 - 2019-05-13 6 2299 zł 

2019-06-05 - 2019-06-10 6 2299 zł 

2019-07-24 - 2019-07-29 6 1999 zł 

2019-08-21 - 2019-08-26 6 1999 zł 

2019-09-25 - 2019-09-30 6 2299 zł 

2019-10-09 - 2019-10-14 6 2299 zł 

 


