RZYM
Wieczne Miasto
5 dni
(samolot)
1 dzień
09:45
11:45
14:05

WARSZAWA
RZYM
Zbiórka na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie - hala odlotów przy
windzie (strefa E).
Odlot samolotu rejsowego do Włoch (przelot bezpośredni / Alitalia).
Przylot do Rzymu. Przejazd autokarem do hotelu 4*. Zakwaterowanie (w trakcie
zakwaterowania należy uiścić w hotelu podatek turystyczny w kwocie 6 EUR/os/noc).
Wyjazd komunikacją publiczną do centrum Rzymu. Czas wolny na kolacje w restauracji
na mieście (ok. 1 godz.). Spacer szlakiem słynnych placów i fontann m.in. Piazza Navona,
Piazza Rotonda, Fontanna di Trevi, Plac i Schody Hiszpańskie.

2 dzień
(śniadanie bufet)

RZYM
Wyjazd komunikacją publiczną na zwiedzanie Watykanu: Muzea Watykańskie ze słynną
kaplicą Sykstyńską, Bazylika św. Piotra z grobem św. Jana Pawła II, Groty Watykańskie,
Plac św. Piotra. Czas wolny. Fakultatywnie możliwość zwiedzenia Zamku Św. Anioła (ok.
10 EUR/os) lub wejście na Kopułę Bazyliki św. Piotra, skąd rozciąga się wspaniały widok
na Rzym i Ogrody Watykańskie (ok. 8 EUR/os).

3 dzień
(śniadanie bufet)

RZYM
Wyjazd komunikacją publiczną na zwiedzanie Rzymu. Bazylika św. Jana na Lateranie,
Święte Schody po których według tradycji należy wejść na kolanach, Baptysterium.
Następnie Szkoła Gladiatorów, Koloseum, Łuk Konstantyna, Circo Massimo, kościół
Santa Maria in Cosmedin, przy którym znajdują się słynne Usta Prawdy. Następnie
spacer wzdłuż Tybru na Wyspę na Tybrze, gdzie w kościele św. Bartłomieja
przechowywane były relikwie św. Wojciecha. Obecnie kościół jest ,,Izbą Pamięci”
pomordowanych za wiarę w XX w. (znajdują się tam m.in.: relikwie bł. Ks. Jerzego
Popiełuszki). Przejście przez dawną Dzielnicę Żydowską, gdzie w XV w. mieściło się
getto. Następnie wejście na Kapitol (jedno z siedmiu wzgórz, przebudowane przez
Michała Anioła), Ołtarz Ojczyzny, Plac Wenecki, Fora Mniejsze, Forum Romanum. Czas
wolny. Fakultatywnie wejście na Forum Romanum, Palatyn oraz do Koloseum (ok. 12
EUR/os).

4 dzień
(śniadanie bufet)

RZYM
Wyjazd komunikacją publiczną na dalsze zwiedzanie Rzymu. Dzielnica Zatybrze z
bazyliką Matki Boskiej Zatybrzańskej, która jest kościołem tytularnym Prymasów polski to tu w 40 roku p.n.e. według tradycji wytrysnęło źródło oleju zapowiadając przyjście
Mesjasza. Następnie spacer przez Most Sykstusa na Campo dei Fiori na którym w 1600
roku został spalony za głoszenie herezji Giordano Bruno. Uniwersytet Sapienza, Panteon
ze wspaniałą kopuła, na której wzorowali się m.in. Bruneleschi i Michał Anioł, Villa
Borghese - jeden z najbardziej znanych parków w Rzymie, gdzie znajdują się muzea,
światynia Diany i Eskulapa, popiersia słynnych polityków, artystów i ludzi nauki. Panorama

miasta ze wzgórza Pincio oraz Piazza del Popolo i kościół Santa Maria del Popolo, w
którego wnętrzu podziwiać można m.in.: obrazy Carravaggio
5 dzień
RZYM
(śniadanie „na wynos”) Transfer na lotnisko autokarem.
08:30
Wylot samolotu rejsowego do Polski (przelot bezpośredni / Alitalia).
10:55
Przylot do Warszawy.

WARSZAWA

UWAGI !!!
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą
ulec zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty bądź paszport. Zakwaterowanie w hotelu

Montemario

Excel

4*

[ http://www.excelmontemario.it/ ]. Hotel zlokalizowany w pobliżu Watykanu, w dogodnej
lokalizacji zapewniającej wygodny dojazd do centrum Rzymu! w pokojach 2-osobowych z łazienkami (lub 2-osobowych z
dostawką). Zwiedzanie Rzymu odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji publicznej. Przeloty obsługują linie lotnicze
ALITALIA – limity wagowe bagażu wg kryteriów przewoźnika (bagaż podręczny do 8 kg, główny do 23 kg). SIGMA TRAVEL nie
ponosi odpowiedzialności za przekroczenie przez Uczestnika dopuszczalnych limitów wagowych bagażu. Kolacje można
wykupić na miejscu w cenie ok. 15 EUR/kolacja. Do obiektów sakralnych oraz muzealnych zabrania się wnoszenia
plecaków, wchodzenia w szortach, krótkich spódnicach, z odkrytymi ramionami (dotyczy Muzeów Watykańskich). Na początku
imprezy należy przekazać przedstawicielowi kontrahenta dewizową część ceny imprezy w kwocie 95 EUR.

TERMIN IMPREZY:
15.06 – 19.06.2022

CENA:
2 250 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 600 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+EUR):











przelot samolotem rejsowym z/do Polski (przelot bezpośredni),
transfery autokarem/minibusem na trasie lotnisko – hotel – lotnisko,
zakwaterowanie w hotelu 4* w Rzymie (pokoje z łazienkami),
opiekę polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania w formie bufetu),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
bilety na przejazdy komunikacją publiczną wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż
podróżny do 200 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:

 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 podatku turystycznego (łącznie 24 EUR/os),
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),

 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (43 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (90 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera".

