
Zielona szkoła WŁOCHY 2016 
Campania - Paestum – Morze Tyrreńskie 

Neapol, Wezuwiusz, Pompeje, Paestum                                 

na trasie Rzym Mt.Cassino, Padwa i 

Wenecja. 

PAESTUM k. Salerno - 

miejscowość wypoczynkowa położona 

nad Morzem Tyrreńskim nad Zatoką 

Salerno ok. 100-km od Neapolu w 

regionie Campania. W starożytności 

znajdowała się tu kolonia grecka 

Posejdonia założona ok. 600 p.n.e. przez 

Greków słynąca z bogactwa i wyrobów ceramicznych. Paestum jest 

jednym z największych parków archeologicznych w Europie . Znajduje 

się na liście światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.  

 

Termin : 21.05 - 29.05.2016 

CENA: 1.386 zł/os                                     

CENA obejmuje: 

 przejazd autokarem lux   

  5 noclegów w apartamentach nad morzem w 

Paestum k/Salerno - apartamenty.  trzypokojowe – 2 sypialnie 3/4-

osobowe + salon z kuchnią z lodówką i wyposażeniem,  każdy 

apartament  posiada łazienkę. Ośrodek posiada własną piaszczysta plażę i serwis 

plażowy w cenie pobytu ( leżaki, parasole). 

 1 nocleg w hotelu w Rimini – pokoje 2,3,4 -osobowe  łazienkami  

 wyżywienie : 6 śniadań, 6 obiadokolacji i 1 kolacja,                                                    

w Paestum kuchnia polska  

 opiekę pilota na całą trasę – nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych dla lokalnych 

przewodników 

 ubezpieczenie NNW)  i KL  

 CENA nie obejmuje: 

 kosztów  realizacji programu wycieczkowego : biletów wstępu i 

kolejek dojazdowych w Wenecji i Rzymie, oraz ewentualnych 

lokalnych przewodników. 

 

 

 



Program wyjazdu :                                                                                                                                  

  I – dzień -21.05.2016 
wyjazd z Polski w godzinach rannych, przejazd non stop 

do Włoch( wymiana kierowców przy granicy Polski z 

Czechami ).  

II  –dzień – 22.05.2016  
-wcześnie rano przyjazd do Rzymu,– dojazd do centrum metrem lub kolejka podmiejską z 

La Guistiniana), Kapitol,  Forum Romanum, Colloseum Fontanna di Trevi,  Plac 

Hiszpański, Hiszpańskie Schody  Bazylika św. Piotra, Grób Jana Pawła II, Most Anioła, 

Piazza Navona, Panteon, wyjazd z Rzymu ok.16.00 – dalsza podróż do Peastum. Przyjazd 

w godzinach wieczornych – zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 

III dzień –23.05.2016 
śniadanie, odpoczynek, zwiedzanie Paestum (Park archeologiczny - bazylika i greckie 

świątynie z V w. pne, amfiteatr rzymski), obiadokolacja,  wieczorny wyjazd do pobliskiego 

miasteczka Agropoli, panorama zatoki z murów zamku, Starówka, powrót na nocleg. 

IV dzień –24.05.2016 
śniadanie, wypoczynek w Paestum, obiadokolacja, nocleg.                                     

Wycieczka fakultatywna na Capri i wybrzeże AMALFI  statek, zwiedzanie z pilotem, 

wjazd kolejką linową . 

 V dzień –25.05.2016 
śniadanie, wycieczka fakultatywna WEZUWIUSZ, POMPEJE  - Wezuwiusz - spacer na 

szczyt do krateru wulkanicznego,  Pompeje- miasto rzymskie, które 24 sierpnia 79 roku n.e. 

zniszczył wybuch wulkanu Wezuwiusz- zwiedzanie z przewodnikiem w jęz. polskim. 

Powrót na obiadokolację i nocleg do Paestum. 

 VI dzień –26.05.2016 

śniadanie, wypoczynek w Paestum, obiadokolacja, nocleg. Fakultatywnie wycieczka do 
bawolej fermy połączona z degustacją mozarelli i do zamku Castellabate.  

VII dzień -27.05.2016  
- wczesne śniadanie – przejazd z Paestum do Neapolu -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, przejazd 

do Rimini Miramare na obiadokolację i nocleg. Jeśli czas pozwoli, na trasie krótki postój 

w Loreto - sanktuarium - Bazylika z Cudowną figurą Madonny , „Święty domek”  i 

cmentarz żołnierzy polskich gen. Andersa . Zakwaterowanie w hotelu w Rimini. 

Obiadokolacja, nocleg.  
 

VIII - dzień -28.05.2016 
- śniadanie wyjazd z Rimini na całodzienną zabawę do parku rozrywki MIRABILANDIA, 

kolacja z cateringu biura (menu i forma do uzgodnienia ). Późnym popołudniem dalsza 

podróż do Polski .  

IX  -dzień –29.05.2016 
Powrót do Polski . 
 


