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RZYMSKIE WAKACJE
 

Dzien 1. 
Przylot na lotnisko w Rzymie i spotkanie z polskojezycznym asysta i transfer do zarezerwanego hotelu. 
Zakwaterowanie.  Czas wolny przez reszte dnia. 
Nocleg w hotelu. 
 

Dzien 2. 
Po sniadaniu wycieczka z przewodnikiem po centrum wiecznego miasta. Miedzy innymi zobaczymy: 

Kolosseum: Slynny amfiteatr, gdzie odbywaly sie zawody sportowe, walki gladiatorów, bitwy morskie tzw 
naumachie, polowania na dzikie zwierzęta i rozne spektakle, wszystko bylo dopingowane krzykiem tlumow. 

Nastepnie podziwiamy tryumfalny Luk Konstantyna: najwazniejszy luk do starozytnego miasta sluzacy jako brama 
wjazdowa powracajacemu z wojny Cesarzowi.  Przejscie obok dobrze zachowanym Forum Romanum i Forum Traiano. 
Przejazd przez Plac Wenecki, centralny plac w Rzymie, z ogromnym marmurowym pomnikiem upamietniajacy 

Zjednoczenia Wloch. Z tylu Placu Weneckiego na wzgorzu kapitolinskim, znajduje sie siedziba Burmistrza Miasta oraz 
Muzea Kapitolinskie.     
Przejscie do barokowej perly miasta: Fontanny Di Trevi. Legenda mowi, ze jesli pomysli sie zyczenie i rzuci monete 
przez lewe ramie do fontanny – na pewno wroci sie do Rzymu!  Dalej zwiedzamy Schody Hiszpanskie, Pantheon, Plac 
Nawona. Po drodze mijamy liczne barokowe fontanny i uliczki ze sklepami wielkich stylistow mody na via Condotti, via 
Frattina.   
Zatrzymamy sie na lody i posmakowac wloska pizze. 
Po poludniu czas wolny. 
Nocleg w hotelu. 
 

Dzien 3. 
Po sniadaniu wycieczka z przewodnikiem do Watykanu : stolicy Apostolskiej i najmniejszego panstwa swiata. 
Posiada ono najwieksza i bezcenna kolekcje dziel sztuki, dzieki czemu jest prawdopodobnie najbogatszym panstwem 
swiata. Zwiedzanie Muzeow Watykanskich, jednych z najwiekszych muzeow na swiecie. Zobaczenie slynnej Kaplicy 
Sykstynskiej z freskiem Sad Ostateczny Michala Aniola  zapierajacy dech.  Zwiedzanie Bazyliki Sw Piotra: jednego z 

najwiekszych kosciolow swiata, duchowego centrum chrzescijanstwa wraz z rzezba Michala Aniola “Pieta” oraz z 
najwiekszym placem Watykanu:  Placem Sw Piotra symbolizuja wielkosc i sile kosciola. 
Czas wolny. 
Nocleg w hotelu. 
 

Dzien 4. 
Po sniadaniu transfer autokarem na lotnisko i powrot do Polski. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Naumachia

