
 
 

 
 

W dniach 02.08. – 09.08.2014  r.  
oraz        22.08 -  29.08.2014 r. 

 
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Transportu Kolejowego w Katowicach 

oraz 
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych Regionu Śląsko-

Dąbrowskiego w Katowicach 
 

organizują wycieczkę 
do Włoch  

 

Koszt całkowity wycieczki od osoby – 1 570,00 zł  
 

WŁOSKIE KLIMATY  
 

WENECJA, PADWA, SIENA,  RZYM, MONTE CASSINO, ASYŻ, SAN MARINO 

 

 

Cena nie zawiera obligatoryjnych kosztów:  

 taksy miejskiej – ok. 1,5 €/dzień – płatna w hotelu, 

 rejsu barką do Wenecji – 15 € i usług lokalnych  przewodników – 12 € (płatne 

w autokarze 

 napoi do obiadokolacji (typu fanta, cola, wino, piwo),  

 
 

Lp. Dochód przypadający na jednego 

członka rodziny 

Odpłatność 

pracownika 

Dofinansowanie z 

ZFŚS 

1 do  840,00 471,00 1099,00 

2 od 841 do 2000 570,00 1000,00 

3 powyżej 2001 770,00  800,00 

 
 
Świadczenia zawarte w cenie:  
 

 przejazd komfortowym autokarem (barek, TV, toaleta, klimatyzacja),  

 5 noclegów w hotelu (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami), 

 5 śniadań wzmocnionych,  

 5 obiadokolacji (2 dania + deser + woda stołowa), 

 koszty związane z realizacją imprezy tj. dodatkowe słuchawki w trakcie zwiedzania 

Watykanu, bilety komunikacji miejskiej w Rzymie, opłaty wjazdowe do miast, 

 słuchawki na cały czas trwania imprezy, 

 zwiedzanie zgodnie z załączonym programem (kolejność zwiedzania może ulec 

zmianie), 

 opiekę pilota, 

 ubezpieczenie SIGNAL IDUNA (KL 10 000 €, NW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN). 
 

 



 
RAMOWY PROGRAM IMPREZY: SŁUCHAWKI NA CAŁY CZAS 

 TRWANIA IMPREZY !!!! 
 
 
 
 

Dzień 1  Wyjazd - godz. 16.00. Przejazd przez Czechy (postój w dawnej strefie 

bezcłowej „duty free” w Znojmo), Austrię do Włoch. 
 
Dzień 2 Przejazd do WENECJI, rejs barką turystyczną do dzielnicy San Marco - 

spacer historycznymi dzielnicami Wenecji – plac św. Marka, zdaniem 
Napoleona Bonaparte "najpiękniejszego salonu świata". Bazylika Św. Marka, 

sanktuarium skrywające relikwie Św. Marka i najcenniejsze dzieło jubilerskie 
zwane Pala d"Oro - Złotym Ołtarzem, Campanilla - Wieża Zegarowa  
( z zewnątrz), z której rozpościera się widok na Lagunę Wenecką. Pałac 

Dożów ( z zewnątrz), Most Westchnień, Most Rialto.  Przejazd do hotelu  
w okolicach Padwy, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 
Dzień 3 Śniadanie, przyjazd do PADWY – zwiedzanie: Uniwersytet, Bazylika  

Św. Justyny (zewnątrz) i Św. Antoniego. Wyjazd do SIENY - legendarnego 

miasta założonego przez Remusa, była siedziba Biskupów - miasto wpisane 
w 1993 roku na listę światowego dziedzictwa kulturalnego UNESCO. 
Przejazd w okolice Rzymu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg 

 
Dzień 4  Śniadanie. Zwiedzanie WATYKANU: Bazylika Św. Piotra, miejsce spoczynku 

Jana Pawła II. Zwiedzanie RZYMU – z zewnątrz: Koloseum, Forum 
Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Panteon, Piazza Navona, Plac Hiszpański 
ze słynnymi schodami, Fontanna di Trevi. Czas wolny. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja i nocleg. 
 

Dzień 5 Śniadanie, wyjazd na MONTE CASSINO: zwiedzanie polskiego cmentarza  
z czasów II wojny światowej. Czas wolny na plażowanie, powrót do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg. 

 
Dzień 6 Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, 

Wyjazd do ASYŻU. W planie 

zwiedzanie słynnej Bazyliki Św. 
Franciszka z XIII wieku, Piazza 

Comune oraz kościół Św. Klary 
założycielki zakonu Klarysek. Przejazd 
w okolice  Rimini,  zakwaterowanie, 

obiadokolacja. Nocleg. 
 
Dzień 7  Śniadanie,  przejazd do księstwa SAN MARINO – nastarsza republika świata 

znajdującą  się w obrębie państwa włoskiego. Spacer wśród średniowiecznej 
architektury rozpoczniemy od najstarszej bramy prowadzącej do stolicy 

republiki  
- Bramy Św. Franciszka. Następnie przejdziemy do Groty Kuszników  
i przed budynek parlamentu Republiki San Marino, czas wolny. Wyjazd  

w drogę powrotną do kraju. Jazda nocna  przez Austrię i Czechy.  
 

Dzień 8 Przyjazd na miejsce wyjazdu w godzinach rannych. 
 
 



 

 
Zapisy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2014 r. przyjmowane są w siedzibie Organizacji 
Związkowych przy ulicy Kościuszki 30 pok. 113. w godzinach 7.00 – 15.00. 
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonów. 
tel. 727-031-922 (w godz. 7.00 – 15.00). 
tel. 663-751-001 
tel. 667-721-156 
 
Osoba uprawniona, która zrezygnuje z przydzielonego na jej wniosek skierowania, a otrzyma 
dofinansowanie na podstawie faktury pro - forma będzie obciążona rzeczywistymi kosztami 
poniesionymi przez Spółkę. 
 
Ilość miejsc ograniczona. 
 
Organizatorzy imprezy zastrzegają sobie prawo do niezrealizowania w/w imprezy z przyczyn od niego 
niezależnych. 
 


