
Wycieczka: Poznajemy kulturę Europy! 

 

Szanowni Państwo, zapraszamy na niezwykłą podróż do Bratysławy, Wiednia, 

Wenecji, Padwy, Asyżu, Rzymu, Monte Cassino, Pompejów, Florencji, 

Innsbrucku, Pragi. Zwiedzimy cztery stolice. Odwiedzimy pięć (Słowacja, 

Austria, Włochy, Watykan, Czechy)państw. Zapoznamy się z dziedzictwem 

kulturowym Europy. 

 

Termin: 7-15 sierpnia 2019 r.  

 

 Ilość miejsc jest niestety ograniczona. Prosimy o szybkie, ale 

przemyślane podjęcie decyzji. Koszt wycieczki 2200 złotych. Terminy 

płatności: 

 

- 500 złotych do 27 lutego 

- 500 złotych do 27 marca 

- 500 złotych do 27 kwietnia 

- 500 złotych do 27 maja 

- 200 złotych do 27 czerwca 

 

UWAGA! Wpłaty przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w 

Kadzidle. 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższą ofertą.  

 

UWAGA!: Po wpłaceniu trzeciej raty, w razie późniejszej, ewentualnej, 

rezygnacji, wpłacone pieniądze nie będą zwracane! Prosimy o przemyślane 

decyzje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pocztówki z wakacji : Bratysława - Wiedeń - Wenecja - Padwa - Asyż - Rzym - Monte 
Cassino - Pompeje 

 Florencja - Innsbruck – Praga 

 



1 dzień 07.08.2019 
Wyjazd z Kadzidła i przejazd do Bratysławy, zakwaterowanie w obiekcie, obiadokolacja i nocleg 

2 dzień 08.08.2019 
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem i przejazd panoramiczny ulicami miasta, Parlament z panoramą 
Bratysławy - przejście dookoła wzgórza, Zamek oraz wzgórze zamkowe. Zejście pieszo do starego miasta: 
Katedra Św. Marcina, przejście najstarszymi ulicami Bratysławy - ul. Michalska i Venturska. Pałac Palfich, 
Pałacu de Pauliho, Brama Michalska, Rynek, Ratusz, Kościół Franciszkański, Kościół Jezuicki, Pałac 
Arcybiskupa, Opera, Plac Hviezdoslava, Deptak przy Dunaju. Przejazd do Wiednia, objazd panoramiczny 
reprezentacyjnym bulwarem Ringstrasse: Opera, muzea, Parlament, Teatr Narodowy, Ratusz, 
Uniwersytet, Kościół Wotywny, Park Miejski z pomnikiem Straussa itp. Spacer po starówce: najpiękniejsze 
ulice, okolice Hofburga, dawnej zimowej rezydencji Habsburgów - przejście przez najpiękniejsze 
dziedzińce, zwiedzanie katedry św. Szczepana. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

3 dzień 09.08.2019 
Po śniadaniu przejazd do Wenecji, transfer kanałem Giudeccia do Placu Św. Marka, spacer od Mostu 
Westchnień, obok Pałacu Dożów, przez Plac św. Marka z wejściem do bazyliki św. Marka, następnie Ponte 
Rialto. Czas wolny. Powrotny rejs na parking. Przejazd w okolice Padwy na obiadokolację i nocleg. 

4 dzień 10.08.2019 
Po śniadaniu , spacer po mieście- Prato della Valle z posągami postaci historycznych, Palazzo della Ragione 
z największą średniowieczną salą we Włoszech, Uniwersytet, wizyta w Bazylice św. Antoniego, w której 
pochowany jest jeden z najbardziej czczonych włoskich świętych, Cappella degli Scrovegni- kaplica, która 
swoją sławę zawdzięcza freskom Giotta. Przejazd do Asyżu, spacer uliczkami kamiennego miasta, podczas 
którego zobaczymy Bazylikę św. Klary, Piazza Comune z antyczna świątynią oraz Katedrę św. Rufina. 
Punktem kulminacyjnym spaceru jest wizyta w Bazylice św. Franciszka (część Górna z freskami Giotto oraz 
część Dolna, z kryptą świętego). Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicę Rzymu. 

5 dzień 11.08.2019 
Po śniadaniu przejazd do Rzymu, po którym poruszamy się komunikacją miejską. Zaczniemy od wizyty w 
Watykanie, zwiedzanie Placu św. Piotra oraz Bazyliki, czas wolny na wysłanie pozdrowień do najbliższych 
za pośrednictwem poczty watykańskiej. Następnie spacer podczas którego zobaczymy Zamek Anioła, most 
anioła, Piazza Navona z fontanną Neptuna, Panteon - jeden z najlepiej zachowanych zabytków 
starożytnego Rzymu, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami na szczycie, z których podziwiać można Kościół 
Trinita dei Monti oraz Fontannę della Barcaccia. Spacer do Placu Weneckiego z Grobem Nieznanego 
Żołnierza, Ołtarzem Ojczyzny oraz pomnikiem Wiktora Emanuela II, pierwszego króla Włoch. Następnie 
Forum Romanum, Koloseum i Łuk Konstantyna oraz barokowa fontanna di Trevi. Przejazd na obiadokolację 
i nocleg. 

6 dzień 12.08.2019 
Po śniadaniu przejazd na południe Włoch, na wzgórze Monte Cassino (wjazd 500 m n.p.m.). Zwiedzanie 
klasztoru Benedyktynów oraz złożenie kwiatów przy grobie gen. Andersa na cmentarzu żołnierzy polskich. 
Przejazd na południe Włoch, do Pompei- miasta położonego u stóp wulkanu Wezuwiusz. Przez jego 
wybuch w 79 r. miasto zachowało dla potomności swój specyficzny charakter, kryjąc domy i swoich 
mieszkańców pod górą popiołów. Powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg. 

7 dzień 13.08.2019 Po śniadaniu przejazd do Florencji, stolicy Toskanii. Spacer przez plac Piazza della 
Signoria, na którym wznoszą się wspaniałe 
rzeźby m .in. fontanna Neptuna, Dawid- najwspanialsze dzieło Michała Anioła oraz Herkules i Kakus. 
Kolejno zobaczymy Pałac Vecchio, Ponte Vecchio, czyli Most Złotników, Katedrę Santa Maria del Fiore z 
charakterystyczną kopułą, Wieżę Giotta, Baptysterium, Dom Dantego. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 

8 dzień 14.08.2019 
Po śniadaniu przejazd do Innsbrucka, gdzie zwiedzimy słynną, olimpijską skocznię narciarską Bergisel, 
która słynnie z nietypowej architektury, na szczycie skoczni znajduje się restauracja panoramiczna z 
widokiem 360°, na szczyt skoczni jeżdża kolejka, która 250 m pokonuje w 2 minuty. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg. 

9 dzień 15.08.2019 
Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Czech , Pragi: plac Hradczański, Praski Hrad: dziedziniec reprezentacyjny, 
Katedra Św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika Św. Jerzego, Złota Uliczka, Plac Republiki, Brama 
Prochowa, przejście ulicą Celetną, kubistyczny Dom pod Czarną Madonną, kościół Matki Bożej przed 



Tynem, Rynek Starego Miasta: średniowieczny Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, kościół Św. Mikołaja, 
pomnik reformatora Jana Husa, pałac Kinskich. Przejście przez Mały Rynek i ulicą Karlową do Klementinum 
i plac Krziżownicki na Most Karola. Obiadokolacja, wyjazd do kraju. Planowane zakończenie wycieczki w 
Kadzidle ok. 04.00 rano dnia 10. 

Cena obejmuje: przejazd autokarem, 8 noclegów w pok. 2-, 3-osobowych z łazienką w obiektach **/*** 
(1 nocleg w ok. Bratysławy, 1 nocleg w ok. Wiednia, 1 nocleg w Stra - ok. Padwy, 3 noclegi w Fiano 
Romano, 1 nocleg w Negrar - ok. Werony, 1 nocleg w ok. Pilzna), 8 śniadań, 9 obiadokolacji, opiekę pilota 
- przewodnika oraz lokalnych przewodników, wjazdy do miast, bilety komunikacji miejskiej w Rzymie, 
bilety na transport wodny w Wenecji, zestaw słuchawkowy w Wenecji, Watykanie i Rzymie, bilety 
wstępu: Panteon, Pompeje, skocznia narciarska Bergisel, ubezpieczenie KL i NNW. 

 
  

 
 


