
ALM A-TO U R Biuro Turystyki
W ynajem autokarów -Busy. ul.M ickiew icza 4 39-400 Tarnobrzeg tel/fax 15 823 57 65
e-m ail: alm a@ tbg.net.pl 

KLASYCZNE W OCHY
Florencja – Rzym – Capri - Pompeje Monte 

Cassino - Asy – Wenecja

TERMINY
   28.04. – 06.05.2012
   04.06.  – 12.06.2012
   02.07. – 10.07.2012

 04.09. -  12.09.2012
 02.10. - -10.10.2012

CENA : 1880 PLN
* wysoki sezon - cena wy sza o 70 PLN 

CENA OBEJMUJE: 
przejazd autokarem (klimatyzacja,
WC, barek, DVD),
7 noclegów w hotelach 2*/3*,
pokoje 2-osob. z azienk  (na
zamówienie pokoje  1 i 3-osob.)
7 niada  kontynentalnych;
opiek  pilota, który realizuje program
(bez wn trz),
ubezpieczenie Signal Iduna (KL, NW,
baga ).

Cenia nie obejmuje:
Na bilety wst pów do zwiedzanych
obiektów, wjazdy do miast,
przejazdy komunikacj  miejsk  w 
Wenecji , Rzymie i Sorrento oraz za
us ugi przewodników z j z. polskim w
Rzymie i Pompejach nale y
przeznaczy  ok. 120 EUR.
Inne atrakcje fakultatywne: rejs
dooko a Capri: ok. 13 EUR/osoba.,
rejs gondol  w Wenecji ok. 100 EUR
/6 osób.
dop ata do 7 obiadokolacji 180 PLN
(napoje do kolacji p atne
dodatkowo),
dop ata do pokoju 1-osob. 380 PLN

MIASTA WYJAZDOWE:
trasa podstawowa: Tarnobrzeg,
Stalowa Wola, Janów Lubelski,
Sandomierz, Opatów, Staszów,
Rzeszów, Mielec, Tarnów.
Uwaga: wyjazdy antenowe realizowane
s  cz ciowo za dop at i przy min 8 os.
ch tnych. Dok adny grafik znajduje si
w katalogu LATO.
Zajmowanie miejsc w autokarze wg
kolejno ci zg osze .

1 DZIE
Zbiórka uczestników i wyjazd wg grafiku. Przejazd do Czech, w okolice Brna na
nocleg.
2 DZIE WIEDE
Przejazd do Wiednia i krótkie zwiedzanie stolicy Austrii: objazd Ringiem. Sacer po 
starym mie cie: ratusz, parlament, Hofburg, katedra w. Szczepana. Dalszy przejazd
do W och. Przyjazd w okolice Padwy na nocleg.
3 DZIE FLORENCJA
Rano przyjazd do Florencji. Zwiedzanie stolicy Toskanii: plac Micha a Anio a ze
wspania ym widokiem na miasto, Most Z otników na rzece Arno, Plac Signoria,
katedra Santa Maria del Fiore i Baptysterium, ko ció  Santa Croce z nagrobkami
s awnych Florenty czyków, dzwonnica projektu Giotta, panorama na kopu
katedry. Przejazd do Chianciano na nocleg.
4 DZIE RZYM
Przejazd do Rzymu i zwiedzanie miasta. Rzym Antyczny: Forum Romanum, Kolumna
Trajana, Kapitol – jedno z siedmiu wzgórz dawnego Rzymu, koloseum, w którym
odbywa y si  walki gladiatorów, uk Konstantyna, Circus Maximus, bazylika w.
Paw a za Murami, bazylika w. Jana na Lateranie, wi te Schody. Nocleg w Fiuggi.
5 DZIE WATYKAN – RZYM
Przejazd do Watykanu i udzia w Audiencji Generalnej (przy pobycie Ojca w. w 
Rzymie). Nawiedzenie grobu Jana Paw a II. Plac i bazylika w. Piotra, Zamek w.
Anio a, Piazza Navona, Panteon, Fontanna Czterech Rzek, Schody Hiszpa skie,
fontanna di Trevi,. Powrót na nocleg do Fiuggi.
6 DZIE POMPEJE – CAPRI
Wcze nie rano przejazd do Pompei. Zwiedzanie s awnego miasta zasypanego
popio ami Wezuwiusza w I w. n.e. Przejazd kolejk Circumvesuviana do Sorrento.
Rejs promem na Capri – wysp  znan  z pi knych widoków, ródziemnomorskiej
ro linno ci i zabytkowych willi z czasów rzymskich. Czas wolny (mo liwo
pla owania) lub wycieczka fakultatywna stateczkiem wokó  wyspy. Powrót
promem w okolice Neapolu na nocleg.
7 DZIE MONTE CASSINO – ASY
Wczesny wyjazd do Monte Cassino. Zwiedzanie opactwa Benedyktynów. Chwila
zadumy na polskim cmentarzu wojskowym, gdzie spoczywaj o nierze II Korpusu.
Przejazd do Asy u - miasta w. Franciszka, patrona W och. Spacer po mie cie ze
zwiedzaniem bazyliki w. Franciszka (s ynne freski Giotta), bazyliki w. Klary oraz
ko cio a Matki Boskiej Anielskiej. Przejazd na nocleg w okolice Rimini.
8 DZIE SAN MARINO – WENECJA
Krótka wizyta w San Marino – najmniejszej republice wiata. Spacer tras
turystyczna; czas na zakupy. Przejazd do Wenecji. Zwiedzanie miasta (9 godzin):
gotycki ko ció  Santa Maria Gloriosa del Frari, b d cy skarbnic  weneckiego
malarstwa i rze by z dzie ami Tycjana, Donatella i Belliniego, Scuola Grande di San 
Rocco z imponuj cym cyklem obrazów Tintoretta. Spacer przez most Rialto na
plac w Marka z bazylik w. Marka - patrona Wenecji. Podziwianie Pa acu Do ów
(z zewn trz) z Mostem Westchnie , wie a zegarowa. Dla ch tnych wjazd na
dzwonnic  Campanile, sk d rozpo ciera si  pi kny widok na Wenecj  i lagun
weneck . Wieczorem rejs powrotny odzi  na parking Tronchetto. Wyjazd do Polski.
Jazda non stop.
9 DZIE Przyjazd do Polski.


