5 dni

city break

RZYM

od

*cena promocyjna
ilość miejsc ograniczona

KRK, KTW, POZ, SXF, WAW, WMI, WRO

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot
do Rzymu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym
i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.
DZIEŃ 2-4: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie
Rzymu – w programie m.in.:
• Najmniejsze państwo świata Watykan – bogate
zbiory Muzeów Watykańskich, unikatowa Kaplica
Sykstyńska ozdobiona wspaniałymi freskami Michała Anioła, majestatyczny Plac św. Piotra ze słynną
kolumnadą Berniniego, przepiękna Bazylika św.
Piotra, zbudowana nad grobem św. Piotra Apostoła
oraz Kaplica św. Sebastiana, w której został pochowany św. Jan Paweł II
• Możliwość spotkania z papieżem na Placu św. Piotra (jeśli papież będzie w Rzymie i pozwolą na to
godziny wylotów)
• Spacer przez Rzym Antyczny, okrągły Panteon, zwany świątynią wszystkich bogów, wejście na Kapitol,
gdzie znajduje się słynna Wilczyca Kapitolińska,
spacer po pozostałościach Forum Romanum - najważniejszego placu starożytnego miasta, przejście
pod pomnik historii i symbol Rzymu - Koloseum
• Rzym Barokowy – niewielki Plac Hiszpański wraz
z fontanną Barcaccia, znane z włoskich pokazów
mody Schody Hiszpańskie, Via Condotti słynąca
z luksusowych butików, Plac di Trevi z zadziwiającą
fontanną di Trevi uważaną za najpiękniejszą fontannę świata, pełen artystów Plac Navona, gdzie
znajduje się symboliczna Fontanna Czterech Rzek

1799 zł

•

Bazylika Santa Maria Maggiore z charakterystyczną
dzwonnicą, Bazylika św. Pawła za Murami z przepięknym dziedzińcem oraz klasyczna Bazylika św.
Jana na Lateranie - katedra biskupa Rzymu i znajdujące się nieopodal Święte Schody przywiezione
do Rzymu przez św. Helenę
• Malownicza dzielnica Zatybrze, uważana za najstarszą część Rzymu, niewielka Wyspa Tybrowa,
na której w Starożytności znajdowała się świątynia
Eskulapa oraz pobliskie Usta Prawdy – tajemniczy
medalion pełniący funkcję średniowiecznego wykrywacza kłamstw
• W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbowania potraw charakterystycznych dla kuchni
rzymskiej np. spaghetti carbonara oraz amatriciana, saltimbocca alla romana czyli plastrów cielęciny
z szałwią i szynką; pizzy, którą w Rzymie jada się na
cieniutkim cieście czy lodów, które dla Rzymian są
podwieczorkiem idealnym
W czasie zwiedzania przerwa na posiłek (średnia cena
obiadokolacji w restauracji w Rzymie to ok. 10-15 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer
na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 4*

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

Położone w granicach administracyjnych Rzymu,
w odległości max 800 m. od stacji metra.
Zakwaterowanie w pokojach 2-os. (możliwość
1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania

Przelot na wybranej trasie | Opłaty lotniskowe| Bagaż podręczny | Transfery lotniskowe | 4 noclegi w hotelu 4*
Pokoje 2-os. z łazienkami | 4 śniadania | Opieka pilota | Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, CHP i bagaż)
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KOSZTY DODATKOWE:
Koszty realizacji programu: ok. 100-120 €
Podatek miejski: ok. 6 €/os/noc
Szczegóły na www.matimpex.pl i w biurach agencyjnych.

