
   

RAYTAN TOUR  Biuro Podróży  Czesława Orłowska 
 00 – 074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 5 
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 PLN 44 1500 1777 1217 7009 9880 0000        
 EUR 86 1500 1777 1217 7009 9893 0000 

 
Włochy  - Paestum,  zwiedzanie i wypoczynek  Autokar 10 dni 
zakwaterowanie : apartamenty w wiosce wakacyjnej , hotele na trasie dojazdu 
Wyjazd : Sanok 
Termin: 14-23.06.2019;  05-14.09.2019  
Cena: 2150, zł przy grupie 40 os. 

        
 
1.Dzień: 
Zbiórka w ustalonym miejscu o godz. 05.00 i wyjazd w kierunku Włoch. Przejazd (ok. 850 km)przez Słowację 
Węgry  do Lublany (stolicy Słowenii). Czas wolny na Plečnikove arkade (arkady z knajpkami i sklepikami). 
Następnie zwiedzanie miasta: Zmajski most (Most Smoczy, jeden z symboli miasta), Zamek, ( możliwy wjazd na 
wzgórze zamkowe kolejką terenową; dodatkowo płatne), Katedra Św. Mikołaja, Potrójny Most (Tromostovje), 
kościół i przyległy klasztor franciszkański, Dalej przejazd do hotelu tranzytowego. Zakwaterowanie. Nocleg. 
 
2. Dzień: 
Po śniadaniu, wykwaterowanie i dalsza podróż (ok.1050 km) do Włoch.  
Przyjazd do ośrodka Villagio Cerullo w Paestum (to miejscowość wypoczynkowa położona nad Morzem 
Tyrreńskim nad Zatoką Salerno ok. 100-km od Neapolu. W starożytności znajdowała się tu kolonia grecka 
Posejdonia założona ok. 600 p. n. e. słynąca bogactwa i z wyrobów ceramicznych) 
Zakwaterowanie. Wypoczynek. Obiadokolacja i nocleg. 
 
3-7.Dzień: 
Wypoczynek nad  morzem . W cenie śniadanie, lunch. kolacja. Nocleg. 
Możliwość skorzystania z wycieczek  fakultatywnych  w ciągu dnia. 
oraz w ramach programu:. 
 Wizyta w Parku Archeologicznym Paestum (m.in. bazylika i greckie świątynie z V w. p.n.e., amfiteatr 

rzymski, . Paestum znajduje się na liście Dziedzictwa Kulturowego UNESCO) 
 Wycieczka do Agropoli urokliwego pobliskiego miasteczka z zabytkowym centrum składającym się z uliczek 

i starych domów wbudowanych w skałę. Na szczycie skały, nad miastem, znajduje się aragoński zamek 
pochodzący z VI w. ( wstęp 1 EUR/os. płatny ). Na innej skale leży wieża strażnicza św. Franciszka z 
XVI w.; 

ponadto, możliwa wizyta w Wytwórni Mozzarelli (nieodpłatnie) i zakupy w sklepie firmowym  
 
8. Dzień: 
Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd do Rzymu (ok.320 km). Zwiedzanie. Przejazd do hotelu po Rzymem. 
Obiadokolacja. Nocleg. 
9. Dzień: 
Po wczesnym śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd do Wenecji (ok.520 km). Zwiedzanie. Przejazd do hotelu w 



okolicach Wenecji. Obiadokolacja. Nocleg.  
 
10.Dzień: 
Po śniadaniu, wykwaterowanie i wyjazd w drogę 
powrotną (ok. 1100 km) do Polski. Po drodze postój i czas 
na posiłek. Przyjazd i zakończenie wyjazdu w godzinach 
późno wieczornych. 
 

Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji. 
 
Świadczenia zawarte w cenie:  
 przejazd autokarem na trasie według programu,  
 zakwaterowanie - 9 noclegów: 
1 nocleg w hotelu tranzytowym, 1 nocleg w hotelu w okolicach Rzymu, 1 nocleg w hotelu w okolicach Wenecji   
6 noclegów w apartamentach nad morzem w Paestum w „Wiosce wakacyjnej- Villagio Cerullo” k/Salerno 
(apartamenty  5, 6, 7 os. trzypokojowe, każdy posiada 2 sypialnie, salon,  łazienkę, kuchnię) 
 parasol i 4 leżaki na 1 apartament w cenie wyjazdu 
 wyżywienie 2 posiłki dziennie  :   
 3 śniadania (1- hotelu tranzytowym, 1 - w hotelu w okolicach Rzymu, 1- w hotelu w okolicach Wenecji ) 
w trakcie pobytu 3 x dziennie: śniadanie( bufet), lunch ( zupa + owoc lub baton);  kolacja( gorące danie) + prowiant na drogę 
powrotną  -  kuchnia, samoobsługowa , 1 obiad na trasie TAM 
 ubezpieczenie NNW(do 10 tys.  PLN/os.) i KL (do 40 tys. PLN/os.) 
 opieka pilota  wycieczek – nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla lokalnych przewodników 
 opłata na TFG ( Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ) 
 wycieczki programowe : Agropoli, Park Archeologiczny Paestum  
 
Cena nie obejmuje :         

wyżywienia na czas podróży z wyjątkiem prowiantu na powrót oraz 
obiadokolacji w drodze powrotnej – koszt 15 EUR/os . 
taksy klimatycznej – 1 EUR/ dzień/ os. dla osób powyżej 14 roku życia  
ubezpieczenia bagażu oraz polisy od chorób przewlekłych 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  60 PLN/os. 
wycieczek fakultatywnych ( realizowanych przy minimum 30 osobach) :  
Wstępy i przewodnicy lokalni w Lublanie, Rzymie, Wenecji-35 EUR/os. 
Koszt  wycieczek  fakultatywnych (dodatkowo płatne) w ciągu dnia: 
Rejs statkiem na Wybrzeże Amalfi z 4 godzinnym pobytem na wyspie Capri. Dojazd autokarem, rejs z Salerno przez 
Amalfi i Positano, wjazd kolejką linową na Capri, rejs z Capri do Sorrento– 2 godzinny pobyt w Sorrento. Przejazd 
kolejką do Castellamare. - 50 EUR/os 
Wycieczka do Parku Narodowego Cilento,  rejs łodziami motorowymi wokół półwyspu Palinuro do grot skalnych 
m. in. do Lazurowej groty  -- 35 EUR/os. 
Wycieczka Pompeje i Wezuwiusz  - zwiedzanie Pompei starożytnego miasteczka zniszczonego przez wybuch  
wulkanu w 79 roku w którym jednak zachowało się wiele domów z wyposażeniem,  malowidłami i rzeźbami, oraz i 
Wezuwiusz (możliwość wejścia na wulkan). - 45 EUR/os. 
Wycieczka Herculanum i Neapol - zwiedzanie Herculanum drugiego poza Pompejami starożytnego miasteczka 
zniszczonego przez wybuch  wulkanu w 79 roku, oraz Neapol (zwiedzanie z lokalnym certyfikowanym przewodnikiem) : 
Porta Capuana i Castel Capuanno - miejsce zaślubin Zygmunta I z Boną Sforza, Katedra - pomniki dawnych władców 
Neapolu, relikwie św. Januarego patrona Neapolu, przejście do Bazyliki di Santa Restituta. - 30 EUR/os 

 
Dodatkowo płatne: 
Wstępy i przewodnicy lokalni w Lublanie, Rzymie, Wenecji, oraz rejs Waporetto (Wenecja) – od …. EUR/os. 
Wydatki własne  

 


