
  

 

    

 
 

 

 

 
 

RZYM - SAMOLOTEM 
30.04 - 03.05.2023  

Program orientacyjny 
 

1. DZIEŃ – Wyjazd z Lęborka w godzinach rannych ok. 7.30-8.00 i przejazd do Berlina na lotnisko. 
Przelot do Rzymu (godziny lotu 16.10-18.25) Przejazd do hotelu, obiadokolacja i dla chętnych 
możliwość wieczornej wyprawy metrem do centrum miasta, pierwsza część zwiedzanie miasta - 
Po południu czas wolny. Wieczorem obiadokolacja i przejazd na nocleg w Rzymie lub w jego 
okolicach. 

 

2. DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd w kierunku Watykanu – zwiedzanie stolicy apostolskiej, w tym 
Plac Św. Piotra, Bazylika Św. Piotra, modlitwa przy grobie Ojca Świętego, Groty Watykańskie  
i groby papieskie, Muzea Watykańskie i Kaplica Sykstyńska. Po południu centrum Rzymu, np. 
Panteon, Plac Navona i inne pobliskie miejsca. Po południu czas wolny w centrum. Wieczorem po 
obiadokolacja i powrót na nocleg.  
 

3. DZIEŃ - Po śniadaniu Rzym Starożytny, w tym np. panorama na Fora Rzymskie i Colosseum ze 
Wzgórza Kapitolińskiego, Łuk Konstantyna, Forum Romanum. Po południu dalszy ciąg zwiedzania 
Rzymu – Fontanna di Trevi, Plac Wenecki, Kapitol, słynne place i fontanny, Plac Hiszpański ze 
słynnymi schodami hiszpańskimi. Bazylika papieska świętego Jana na Lateranie. Czas wolny 
według własnego uznania. Po obiadokolacji przejazd na nocleg. 
 

4. DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd na lotnisko oraz przelot na trasie Rzym - Berlin (godziny przelotu 
10.05-12.20) i potem powrót do domy. Przyjazd ok. 19.00 
 

Świadczenia zawarte w cenie                  ok. 2499 zł 
Ze względu na zmieniające się ceny biletów lotniczych oferta ograniczona czasowo  
 

 dojazd na lotnisko Berlinie i powrót 

 transfer do hotelu i na lotnisko w drodze powrotnej 

 przelot samolotem w dwie strony 

 mały bagaż podręczny 45 x 36 x 20 cm  

 3 noclegi  w hotelu w Rzymie lub w okolicy na linii metra - pokoje 2, 3 osobowe 

 wyżywienie 3 śniadania po noclegach, 3 obiadokolacje  

 opieka i informacja turystyczna pilota 

 przewodnik lokalny na potrzeby zwiedzania 

 ubezpieczenie 
 

Uwaga: Cena nie obejmuje biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji, ewentualnej taksy klimatycznej 
płatnej indywidualnie w hotelu oraz kosztów przejazdu metrem na potrzeby zwiedzania. Ponadto 
Obowiązkowej składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy – 20 zł/os 
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                                                             Słupsk ul. Mickiewicza 51 tel. 883 678 747 eurorelax@interia.pl 
        

        

 

                

   eurorelax@interia.pl 

 

   


