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Wycieczka autokarowa do Włoch 
w terminie: 

 23.07 -01.08.2019 
 
1  dzień  Przejazd Koszalin - Riccione 

Wyjazd  z  Koszalina  o  godzinie  12.00 (parking  przy  ul. Śniadeckich – 
przed halą widowiskowo-sportową w Koszalinie 

 
2  dzień  Pobyt  w Riccione (Rimini) 
 Przyjazd około południa. Zakwaterowanie. Czas wolny na plażę. 
 
3  dzień  Wycieczka do San Marino 
 Poranne plażowanie, następnie wycieczka do San Marino - najstarszej 

republiki Europy, usytuowanej na stromej Monte Titano, 2 godzinne 
zwiedzanie. Powrót na camping. Czas na plażę. 

 
4 dzień  Wycieczka do Urbino 
 Poranne plażowanie. Popołudniowa wycieczka do Urbino. W 1998 roku 

historyczne centrum miasta zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. 

 
5  dzień  Przejazd Riccione – Asyż - Rzym 
 Wcześnie rano wyjazd do Asyżu, miasta św. Franciszka, patrona Włoch i 3 

godzinne zwiedzanie miasta, mi.in.: Bazyliki św. Franciszka oraz Starego 
Miasta Przejazd do Rzymu. Zakwaterowanie. Na campingu znajduje się basen. 

  
6  dzień  Pobyt  w  Rzymie 
 Wyjazd do miasta metrem i zwiedzanie: Muzea Watykańskie, Bazylika św. 

Piotra, grób Jana Pawła II. Następnie przejście przy Zamku Anioła do 
Panteonu i dalej spacer via Corso na Piazza Popolo.. Powrót na camping 

 
7  dzień Pobyt  w  Rzymie  
 Wyjazd do miasta metrem i spacer na trasie: Bazylika na Lateranie i Święte 

Schody, Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Fontanna di 
Trevi, Schody Hiszpańskie.  

 
8 dzień Wycieczka na Monte Cassino 

Monte Cassino – wzgórze (519 m n.p.m.) między Rzymem a Neapolem. Na 
szczycie wznosi się opactwo benedyktyńskie. W czasie II wojny Światowe, w 
1944 roku miały tu miejsce walki pomiędzy wojskami alianckimi a 
niemieckimi. Szczególną rolę w bitwie odegrał 2 Korpus Polski pod 
dowództwem gen. Władysława Andersa 

 
 
 

9/10  dzień Przejazd Rzym – Koszalin 
 Wyjazd z campingu około godziny 11.00. Przyjazd do Koszalina następnego 

dnia w godzinach popołudniowych 
 
 
 
 
Cena obejmuje: 1 130 zł plus 150 euro 

 
- cena  w  złotówkach  obejmuje   przejazd  autokarem  z  klimatyzacją 

śniadania  i  obiadokolacje, 
ubezpieczenie KL i NNW w Signal Iduna 
namioty organizatora, 
pilotaż 
10zł na TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny) 
 

 
- cena w euro obejmuje   koszty noclegów na campingach 

 przejazdy autostradami i parkingi, 
 wjazdy do miast 
przejazdy metrem w Rzymie 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Wejścia do zwiedzanych obiektów płatne dodatkowo około  30 euro 
 
 
 
Rzym 
Trudno znaleźć miasto dorównujące Rzymowi pod względem bogactwa architektonicznego, 
historycznego czy artystycznego. Kapitol to jedno z siedmiu wzgórz starożytnego Rzymu, 
stanowiące symboliczne centrum miasta. Koloseum to największy amfiteatr Rzymu, a wznosić go 
zaczęto w 72 roku na polecenie cesarza Wespazjana. Urządzano tu walki gladiatorów i dzikich 
zwierząt. Piazza Navona to najpiękniejszy barokowy plac wiecznego miasta, a swój kształt 
zawdzięcza stadionowi na miejscu którego się znajduje. Panteon – najlepiej zachowana budowla 
starożytnego Rzymu. Schody Hiszpańskie i otaczające je uliczki to najbardziej ekskluzywne 
miejsca w Rzymie. Fontanna di Trevi to największa i najsłynniejsza fontanna Rzymu. Znajduje się 
w miejscu, gdzie kończył się niegdyś akwedukt zbudowany w 19 roku p.n.e.  
Watykan – stolica kościoła katolickiego, jest najmniejszym państwem świata – zajmuje jedynie 43 
hektary. 
Bazylika świętego Piotra to najświetniejsza ze świątyń katolickiego świata, bogata, lśniąca 
marmurami, jest celem pielgrzymek i wycieczek z całego świata. 
Muzea Watykańskie, w skład których wchodzą Kaplica Sykstyńska, Stanze Rafaela i jedna z 
najcenniejszych kolekcji dzieł sztuki, mieszczą się w renesansowych pałacach papieży. 
 
 


