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STATKIEM COSTA MAGICA  

 
WYSPY SŁOŃCA 

Kontakt: info@clubsporttravel.pl, 48-22-622-99-40 
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PROGRAM REJSU 

DZIEŃ NAZWA PORTU PRZYPŁYNIĘCIE WYPŁYNIĘCIE 

1 Marsylia - 17:00 

2  Dzień na morzu - - 

3  Gibraltar 13:00 16:00 

4 Dzień na morzu - - 

5 Santa Cruz de Tenerife  
(Wyspy Kanaryjskie) 

08:00 17:00 

6 Funchal (Madera) 08:00 17:00 

7 Dzień na morzu - - 

8 Malaga (Hiszpania) 8:00 13:00 

9 Dzień na morzu - - 

10 Civitavecchia (Rzym) 09:00 19:00 

11 Savona (Włochy) 09:00 17:00 

12 Marsylia 08:00 - 



ZAKWATEROWANIE NA COSTA MAGICA  
Pokoje na Costa Magica są wygodne i dość przestronne. Na statku są 1358 kabiny, w tym  

464 z prywatnym balkonem, 58 apartamentów.  Standardowe kabiny posiadają mnóstwo  

miejsca na szafy i biurko oraz salon z wygodnymi skórzanymi krzesłami. Jest dobrze  

zaopatrzona mini -lodówkę we wszystkich kabinach, a także suszarki do włosów i sejf na  

kosztowności i dokumenty. Telewizory są we wszystkich kabinach na Costa Magica.  

Room Service jest dostępny 24 godziny na dobę i wszystkie kabiny mają klimatyzację.  

Pasażerowie mają dostęp do bezpłatnego szlafroka, ręczników i kapci na czas trwania  

rejsu. Posiłki mogą być dostarczone do apartamentu.  

 

 

 

Grand Suite z balkonem z  

 widokiem na ocean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabina z balkonem  

z widokiem na ocean. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Kabina wewnątrz statku. 

 

 



DZIEŃ 1  
Marsylia 

Marsylia - malownicze portowe miasto francuskiej Prowansji, położone na Lazurowym  

Wybrzeżu. W 2013 roku zostało uznane za Europejską Stolicę Kultury. Jest strategicznym  

punktem tranzytowym dla towarów, ale także miejsce spotkań kultur, czego dowodem się  

charakterystyczne mozaiki stworzone przez jej mieszkańców. W ciągu kilku kroków od  

Marseille Vieux Port można zobaczyć Operę, Stadion Narodowy Stade Vélodrome, zrobić  

zakupy w ekskluzywnych sklepach mody. Proponujemy kilka interesujących wycieczek po  

Marsylii, uważanej za stolicę południowej Francji. Oferujemy wycieczki do wyboru. 

 

Wycieczka panoramiczna po Marsylii i zakupy w centrum miasta 

Rozpoczniemy naszą podróż autokarem podziwiając fantastyczne widoki na wyspy przy  

wejściu do portu, wzdłuż wybrzeża im. Prezydenta Kennedy’iego. Po przystanku w Escale   

Borely, gdzie zatrzymamy się, aby zrobić kilka zdjęć i podziwiać uroki środziemnomorskiego  

krajobrazu, przejedziemy do neobizantyjskiej katedry Sainte-Marie-de Marseille. Kolejny  

przystanek to stary port, gdzie usytuowana jest fortyfikacja Fort Saint-Jean zbudowana w  

1660 roku przez Ludwika XIV. Nieopodal znajduje się starożytny kościół Saint– Laurent,  

który stanowi doskonały przykład architektury romańskiej, a także usytuowana na wzgórzu  

Bazylika Notre-Dame de la Garde. Po zwiedzeniu najważniejszych zabytków Marsylii,  

będziemy mieć czas na zakupy lub po prostu spacer w centrum miasta. Autokarem  

wrócimy na statek.  

 

Główne punkty: 

• La Corniche nadmorskiej promenady,  

• Escale Borely,     

• Sainte – Marie Katedra,  

• Fort Saint- Jean,  

• kościół Saint-Laurent,  

• Bazylika Notre - Dame de la Garde,      

• Stary Port. 
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Wycieczka:  AIX-EN-PROVENCE 
 

Poddajmy się urokowi Aix-en-Provence - eleganckiego miasta  w regionie Prowansji, Alp  

i Lazurowego Wybrzeża. Będziemy mogli delektować się widokiem wąskich uliczek,  

placów i zabytkowych budynków, odkrywać kolorowe i aromatyczne posiłki podczas  

wizyty w lokalnych kawiarenkach na otwartym powietrzu.  

 

Główne punkty: 

- Cours Mirabeau Mazarin Quarter,  

- Place des Quatre Dauphins  

- Katedra Saint-Sauveur 

 

Po opuszczeniu portu w Marsylii będziemy jechać półgodziny do uzdrowiskowego i  

uniwersyteckiego miasta, jakim jest Aix En Provence. Zaraz po dotarciu na miejsce   

poczujemy tę wyrafinowaną  atmosferę  centrum miasta podczas spaceru po  

romantycznych uliczkach  pośród arystokratycznych rezydencji z lat 17. i 18 wieku. Nasza  

piesza wycieczka rozpoczyna się w Cours Mirabeau - wspaniałej, wysadzanej drzewami  

alei w centrum miasta, która oferuje piękne fontanny i liczne kawiarnie na świeżym  

powietrzu.  Następnie przejedziemy do dzielnicy Mazarin, która została zaprojektowana  

przez abp Michel Mazarin, brata słynnego kardynała. Dzielnica utworzona w 1646 roku,  

została zbudowana zgodnie z planem siatki, według typowego stylu urbanistyki w 17.  

wieku. Zatrzymamy się w dzielnicy Mazarin, by podziwiać Place des Quatre Dauphins  

(Plac Czterech Delfinów) z piękną fontanną w kształcie rzeźby z czterech delfinów. Potem  

udamy się z wizytą do Katedry Saint-Sauveur, poznjąc liczne jej style architektoniczne –  

począwszy od 5. do 17. wieku. Pod koniec naszej wycieczki z przewodnikiem, mamy  

trochę wolnego czasu na zwiedzanie lokalnego rynku owoców i warzyw lub aby  

zrelaksować się w jednej z lokalnych kawiarni. 
 

 

DZIEŃ 1  
Marsylia 



Wycieczka: AVIGNON, Miasto Papieskie   

 

Będąc na południu Francji nie można pominąć z okazji zbadania miasta wpisanego do  

listy światowego dziedzictwa – Avignon. Poznamy historię Kościoła i papiestwa, okres  

świetności panowania 7 papieży, który przyniósł dobrobyt a ekspozycja powstała w  

Avinion. Miasto było siedzibą papiestwa od 1309 do 1377 roku. Klemens V przyniósł dwór  

papieski z Rzymu do Awinionu, gdzie 7 Papieży panował aż do 1377 przynosząc dobrobyt  

miastu. Nasza wycieczka poprowadzi nas do Pałacu Papieży, który został uznane w 1840  

roku jako zabytek oraz od 1955 roku jako światowe dziedzictwo UNESCO. Jest to wybitny  

przykład architektury gotyckiego z 14 wieku. Przed powrotem na statek będziemy mieć  

trochę wolnego czasu na spacer po ulicach centrum lub zakupy.  

 

 

DZIEŃ 1  
Marsylia 



DZIEŃ 2 
na morzu 



Gibraltar, brytyjska enklawa na półwyspie iberyjskim i kosmopolityczne miasto, gdzie łączy  

się kultura i historia brytyjska, hiszpańska, genueńczyków i północno-afrykańska.  

 

Wycieczka: Panorama Gibraltaru i elegancka herbatka  

 

Główne punkty:  

Punkt Europe Rock Hotel  

 

Przejedziemy autokarem na północ Gibraltaru, gdzie graniczy z Hiszpanią. Zatrzymamy się  

po wschodniej stronie w Zatoce Catalan, gdzie znajduje się rybacka wioska Catalan Bay  

Village a jej lokalni mieszkańcy są z pochodzenia Genueńczykami. Będziemy delektować się  

spektakularnymi widokami na Hiszpanię i wybrzeże Afryki Północnej przez słynną Cieśninę  

Gibraltarską. Tylko będąc tam właśnie można docenić dlaczego ten teren był i nadal jest  

strategicznie ważny dla brytyjskiej marynarki wojennej. Na brytyjską herbatkę przejedziemy  

do hotelu Europe Rock. Położenie i bliskość do plaży i Morza Śródziemnego sprawia, że hotel  

jest naprawę wyjątkowy na półwyspie.  

 

Wycieczka: Gibraltarska Skała 
 

Odkryjemy i poznamy skałę Gibraltarską, która wystaje na wysokość 426 m. Wapienna skała  

przyciąga rzesze turystów, a jej widok zapiera dech w piersiach. Jednym z powodów są liczne  

małpy i to właśnie tutaj żyją na wolności makaki magoty. Wyprawę rozpoczniemy jadąc na  

pasach startowych lotnisk, które zaznaczają granicę między Hiszpanią a Wielką Brytanią.  

Następnie wyruszymy na południe Gibraltaru, gdzie znajduje się jedyna latarnia zarządzana  

przez korporację brytyjską Trinity House. Udamy się do skały i jaskiń, znanych jako „Great  

Siege Tunele”. Jest to system tuneli o długości 70 km, które zostały wykopane przez  

Brytyjczyków podczas oblężenia w 1779-1783. Poznamy historię Gibraltaru, pełną trudów i  

zmagań mieszkańców wobec walczących sił hiszpańskich o dostęp do Morza Śródziemnego.  

Poznamy jedną z głównych atrakcji Gibraltaru, średniowieczny zamek Maurów, który powstał  

w 1333 roku. Przejedziemy następnie do stacji bazowej kolejki linowej i udamy się na  

najwyższy punkt na Skale. Będziemy mogli cieszy się panoramicznym widokiem na zachodnią  

część Gibraltaru, na południowe wybrzeże Afryki, północny półwysep hiszpański, wschodnią  

stronę Morza Śródziemnego. Zjedziemy na dół kolejką linową do stacji bazowej, około 300  

metrów od głównej dzielnicy handlowej. Wrócimy autokarem na statek.  

  

DZIEŃ 3  
Gibraltar (UK) 



DZIEŃ 4 
Dzień na morzu 



Wizyta w słonecznym porcie St. Cruz usytuowanym na Teneryfie to zastrzyk radości i  
energii. Wokół portu są szerokie aleje, miejsca i egzotyczne obszary krajobrazowe, ale  
też elementy architektury modernistycznej. Każdego roku organizowane są przyjęcia  
karnawałowe, uznane przez międzynarodowych turystów, jako jedno z najbardziej  
spektakularne w Hiszpanii wydarzenie. Położenie portu St. Cruz pozwala się cieszyć  
turystom pięknymi plażami, typu Las Teresitas. Ponadto daje możliwość poznania  
miasta San Cristóbal de La Laguna, które jest wpisane do Światowego Dziedzictwa, a  
także odwiedzenia Parku Narodowego Teide, Symbolu Wyspy.  

 

Wycieczka: Relaks na plaży Playa de las Tersitas 
 

Plaża Playa de Las Tersitas otoczona jest przez złote piaski, drzewa palmowe i typowe w  
tym regonie  drewniane kioski zwane: chiringuitos, gdzie jest sprzedają wyjątkowo świeże  
ryby i odświeżające napoje. Wycieczka obejmuje ranek pełny relaksu na plaży Playa de  
Las Teresitas, jednej z najpiękniejszych plaż na Teneryfie . Plaża znajduje się na północ   
od miejscowości San Andrés, u podnóża Gór Anaga i jest odwiedzana głównie przez  
mieszkańców Santa Cruz. Pamiętaj, aby przynieść strój kąpielowy , krem do opalania i  
ręczniki.  

 
Wycieczka: Odkrywanie wielorybów i delfinów na pokładzie  

katamaranu 
Główne punkty:  
Playa de las Americas 
Puerto Colon 
Obserwacja wielorybów i delfinów na pokładzie katamaranu 
Plaża Spaghetti  

 
Wyruszymy z Santa Cruz i po przybyciu na Playa de las Aemircas i Puerto Colon  
będziemy karmić duszę spokojnymi złotymi piaskami i wodą. Wskoczymy na katamaran i  
odpłyniemy od wybrzeża aby podziwiać na żywo delfiny i wieloryby. Te niezwykłe  
stworzenia morskie żyją w kanale pomiędzy wyspami Teneryfy i La Gomera, ze względu  
na spokojne wody i obfitości pożywienia. Po tym niezwykłym i niezapomnianym  
doświadczeniu, będziemy kierować się w stronę Plaży Spaghetti przy chronionej zatoce,  
gdzie będziemy mieć szansę popływać w morzu lub po prostu odpocząć na pokładzie  
katamaranu popijając orzeźwiające napoje, które będą dostępne przez cały poranek. 
Będziemy kontynuować naszą podróż na pokładzie katamaranu wzdłuż wybrzeża aż do  
osiągnięcia nowego Puerto Colon, skąd wracamy do autokaru, który zabierze nas z  
powrotem na statek. Nie zapomnij zabrać ze sobą strój kąpielowy, okulary  
przeciwsłoneczne i krem do opalania. 
 

 

DZIEŃ 5 
St. Cruz de Tenerife  

(Wyspy Kanaryjskie) 



Wycieczka Jeepem po północnej części wyspy 

Wycieczka jeepem oferuje odkrycie śródziemnomorskich panoramicznych krajobrazów.  

 

Główne punkty: 

San Andrés 

Mirador de Los Roques 

Taganana i Sanktuarium de Nuestra Señora de las Nieves 

Playa de Almáciga 

Roque Negro 

Mirador Pico del lnglés 

Mirador de Jardina 

 

Będziemy jechać jeepami w kierunku San Andrés po krętych drogach ze wspaniałymi 

widokami i stale zmieniającym się krajobrazem. Ujrzymy zarówno subtropikalne roślinne  

życie  i drzewa laurowych lasów. Niektóre rośliny tutaj sięgają nawet okresu trzeciorzędu. 

Po krótkiej przerwie, aby zrobić kilka zdjęć z Mirador de Los Roques, w oszałamiającym 

punkcie widokowym, będziemy kierować się do Taganana. Jest to typowa wioska, pełna 

białych domków, które przylegają do zbocza wzgórza z widokiem na morze. W drodze po 

kamiennych korytarzach, dotrzemy do kościoła Nuestra Señora de las Nieves, gdzie 

można podziwiać fascynujący flamandzki tryptyk. Będziemy schodzić w kierunku Playa 

de Almáciga, która słynie z wulkanicznej plaży z czarnym piaskiem, gdzie zrobimy krótką 

przerwę, aby podziwiać krajobraz. Następnie dojedziemy do Mirador Pico del lnglés, 992 

metrów nad poziomem morza, możemy wreszcie cieszyć się widokiem na całą wyspę. 

Ostatnim przystankiem na naszej trasie jest Mirador de Jardina, skąd wrócimy do portu. 

 

DZIEŃ 5 
St. Cruz de Tenerife  

(Wyspy Kanaryjskie) 



Madera jest zielonym podzwrotnikowym rajem położonym na portugalskim  

archipelagu położonym na Oceanie Atlantyckim. Zwana jest wyspą wiecznej wiosny.   

Na południowym jej wybrzeżu mieści się miasto i zatoka Funchal. 

 

Wycieczka: Fascynacja miastem Funchal 
 

Odkryjemy magię egzotycznych ogrodów botanicznych Monte, w małym miasteczku  

niedaleko Funchal, które oferuje niezapomniane widoki na zatokę.  

 

Główne punkty:  

-panoramiczny widok z kolejki liniowej, 

-ogrody botaniczne Monte,  

-centrum miasta Funchal: rynek z typowymi produktami lokalnymi i rękodziełami,  

-degustacja wina. 

 

Zaczniemy naszą wycieczkę odwiedzając Nossa Senhora do Monte, które znajduje się 6  

km od centrum stolicy. Można skorzystać z kąpieli termalnych. Jadąc kolejką linową,  

będziemy kierować się do słynnych ogrodów botanicznych Monte, które są bogate w  

egzotyczne rośliny. To daje nam szansę, aby zobaczyć widok na zatokę Funchal i rzekę  

mu João Gomes - miejsce występowania rzadkich i egzotycznych roślinności, także  

bujnego lasu Laurissilva. Przed zanurzeniem się w ogrodach, zatrzymamy się w głównej  

strefie rekreacyjnej ogrodu, która oferuje przestronną restaurację i kawiarnię oraz  

panoramiczne widoki na Funchal. Tutaj z zapierającym w piersiach widokiem na zatokę  

Funchal, możemy wypić drinka, czy spróbować tortu. Następnie odwiedzimy ogrody  

botaniczne w Quinta do Bom Successo, które niegdyś należały do rodziny Reid. Obszar  

ten szczyci się idealnymi warunkami klimatycznymi, w których rośnie bujna roślinność.  

Po powrocie do centrum miasta Funchal, odwiedzimy rynek z typowymi produktami:  

świeżymi przez cały rok owocami, warzywami , kwiatami, rybami i produktami tradycji  

rzemieślniczych. Zatrzymamy się w lokalnym sklepie rzemieślniczym, gdzie możemy  

podziwiać szeroką gamę typowych produktów w tym win produkowanych z  

wykorzystaniem znanej lokalnej odmiany winorośli Madeira, dzięki czemu wyspa  

osiągnęła światową sławę. 

 

 
 

 

DZIEŃ 6 
Funchal (Madera) 



Wycieczka: Przejażdżka Jeepami 

 

Wycieczka wokół wyspy Madery Jeepami przez gęste lasy i obszary chronione oraz  

nietknięte, przecinające drogi typowych, małych rzek i wodospadów.  

 

Główne punkty:  

- obszary leśne  

-typowe drogi do transportu produktów rolnych  

-obszary chronione 

- ścieżki, rzeki, malownicze doliny i wodospady. 

 

Wyjedziemy od stacji dokującej jeepami i udamy się do jednego z najpiękniejszych  

obszarów leśnych na wyspie, po typowych drogach wykorzystywanych głównie do  

przewożenia lokalnych produktów rolnych dla mieszkańców tych obszarów wiejskich.  

Będziemy mieć  szansę na odkrywanie obszarów chronionych pokrytych gęstą  

roślinnością naturalną, która charakteryzuje tę wyspę pochodzenia wulkanicznego. Jest  

to bez wątpienia najlepszy sposób na odkrywanie wciąż nienaruszonych obszarów wyspy.  

Będziemy badać ścieżki, wspinać się po zboczu góry i ciekach wodnych i dolinach  

otoczone małymi wodospadami. 

 

DZIEŃ 6 
Funchal (Madera) 



- restauracje 
- bary 
- dyskoteki 
- baseny 
- jacuzzi 
- basen dla dzieci 
- zjeżdżalnia wodna 
- sala gier 
- teatr 

- kasyno 
- klub zabaw dla dzieci 
- salon gier wirtualnych 
- boisko sportowe 
- trasa do joggingu 
- centrum fitness 
- centrum odnowy              
   biologicznej (sauna,     
   masaże) 
- salon piękności 

- fryzjer 
- sklepy wolnocłowe 
- galeria sztuki 
- biblioteka 
- kafejka internetowa 
- kapliczka 
- sala konferencyjna 

Dzień 7  
na statku 

Atrakcje statku Costa Magica 
 



Malaga usytuowana w regionie Andaluzji nad Morzem Śródziemnym, jest stolicą  

Wybrzeża Słońca - Costa Del Sol. To historyczne i bogate kulturowo miasto, które od  

dawna pozostaje w cieniu kultowych miast Andaluzji ,Granady, Kordoby i Sewilli. Ze  

względu na swoją wyśmienitą kuchnię jest porównywane do Barcelony. Gustownie  

odrestaurowane historyczne centrum Malagi  przyciąga uwagę dzięki, gotyckiej katedrze  

otoczonej wąskimi deptakami z tradycyjnymi i nowoczesnymi barami, sklepami.  

Panorama miasta z Zamku Gibralfaro cieszy oko, gdyż odzwierciedla eklektyczny  

charakter miasta - wystające wieże kościelne, czerwone dachy pokryte dachówkami na  

wysokich budynkach mieszkalnych.  
 

Wycieczka: Picasso i cuda gastronomii Malagi 

 

Będziemy odkrywać skarby artystyczne Picassa oraz urozmaiconą scenę kulinarną Malagi.  

 

Główne punkty: 

- dom Picasso 

- muzeum Picasso 

- degustacja w tradycyjne tawernie. 

 

Nasz spacer rozpocznie się wizytą w miejscu urodzenia się Pablo Picasso, jednego z  

najwybitniejszych współcześnie artystów. To emocjonalne przeżycie pozwoli prześledzić  

pierwsze lata życia tego niezwykłego artysty wraz z naszym przewodnikiem. Picasso poszedł  

w ślady ojca, nauczyciela sztuki i kustosza miejscowego muzeum. To z nim zaczął badać  

różne techniki malarskie. Po wizycie w domu, w którym się urodził, możemy podziwiać  

ponad 200 jego dzieł w muzeum poświęconym jemu.  Naszą wycieczkę zakończymy  

smakując tradycyjne przekąski przygotowane z kozim serem, ziemniakami i oliwkami oraz  

lokalne wino. Zanim wrócimy do portu, będziemy mieć trochę czasu na wędrówki po  

szlakach prowadzących od centrum miasta.  

 

 
 

 

DZIEŃ 8  
Malaga (Hiszpania) 
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Wycieczka: Marbella, Puerto Banus 

Możemy odkrywać Marbellę, perłę na Costa De Sol, Puerto Banus – nadmorski synonim  

luksusu i dobrej zabawy.  

 

Główny punkt: 

Marbella Puerto 

 

Po zwiedzeniu miasta Malaga, przejedziemy do Marbelli, aby odkrywać historyczne  

centrum, które skrywa zakątki nieopisanej piękności z typowym andaluzyjskim smakiem:  

bielone domy z balkonami ozdobionymi kwiatami, wąskie, kręte uliczki, niezliczone  

restauracje, bary i sklepy. Autobusem przejedziemy do Puerto Banus, znanego ośrodka  

turystycznego niedaleko Marbelii, gdzie będziemy mieli okazje wędrować po pięknym  

porcie turystycznym, gdzie jest mnóstwo luksusowych jachtów, butików i eleganckich  

restauracji.  

 

 

DZIEŃ 8  
Malaga (Hiszpania) 



Dzień 9  
na statku 



DZIEŃ 10 
Civitavecchia (Rzym) 

 Starożytne miasto portowe, oddalone od Rzymu 70 km. wprowadza turystów do serca  

rzymskich i etruskich cywilizacji. Port powstał nad Morzem Tyreńskim ponad tysiąc  

lat temu i służył głównie do wysyłek ze stolicy Włoch. O długiej historii Civitavecchia  

przypominają odrestaurowane średniowieczne i barokowe budowle. Przy bramie  

portowej mieści się Fort Michelango, czyli twierdza powstała na zlecenie papieża  

Giulio II na początku 1500.  

 

 

Wycieczka: Zamek Odescalchi i jezioro Bracciano 

 

Odwiedzimy to urocze miejsce, które usytuowane jest w niewielkiej odległości od Rzymu.  

Zwiedzimy wspaniały zamek, gdzie czas zdaje się stać i tętni w nim dusza Hamleta a  

nieopodal jest jezioro Bracciano.  

 

Główne punkty: 

Jezioro Bracciano      

Zamek Odescalchi 

 

Wyjedziemy w godzinach rannych z portu Civitavecchia kierując się na południowym  

brzegu jeziora Bracciano, w odległości kilku kilometrów od Rzymu. Znajduje się tam  

jeden z najbardziej imponujących rezydencji feudalnych w Europie, majestatyczny  

Zamek Odescalchi. Budowę zamku rozpoczęto w drugiej połowie 15 wieku i jest to idealne  

połączenie architektury wojskowej i cywilnej. Zamek wciąż należy do rodziny Odescalchi,  

a od 1952 roku zostało otwarte dla publiczności. Zamek odsłania swoje sześć wieków  

historii za pomocą broni, antyczne meble i obrazy, książki i rękopisy, dekoracje i freski.  

Odwiedzimy różne hale, w tym: Papieża Hall, gdzie Sykstus IV schronił się podczas  

zarazy, która szalała w Rzymie. Będziemy w Sali Herkulesa, gdzie jest część kolekcji  

broni, która została rozpoczęta przez księcia Ladislao Odescalchi w 19 wieku. Następnie  

pójdziemy do tajemniczego ogrodu, z widokiem na jezioro Bracciano i otoczeniu starych  

murów zamkowych. Na zakończenie wizyty, nasz przewodnik zaprowadzi nas do uroczej  

wioski Bracciano.  Wędrujemy wzdłuż wąskich uliczek, aby podziwiać wspaniałe widoki  

na jezioro. Możemy również wejść do środka Duomo di Santo Stefano (Katedra św.  

Szczepana) z barokowym wnętrzem, które inspiruje powagą. Przed powrotem do portu,  

mamy trochę wolnego czasu, aby pożegnać się z tą wioską, każdy na swój sposób. 



 

Wycieczka: Skarby rzymskie: muzea Watykanu, Bazylika Św. 
Piotra na Watykanie, Koloseum i Forum.  

 

Pogański Rzym i Chrześcijański Rzym: dwie twarze historii militarnej miasta. Udamy się  
w podróż wstecz do czasów, gdzie odkryjemy wspaniałość starożytnego Rzymu i wielkość  
Papieską, podziwiając spuściznę artystyczną i architekturę.  
 
Główne punkty: 
Miasto Watykan, 
Muzea watykańskie 
Kaplica Sykstyńska  
Plac Św. Piotra 
Bazylika Św. Piotra 
Plac Piazza Venezia, 
Altare della Patria 
Wzgórze Kapitolskie 
 

 
 

Wyjedziemy z portu luksusowym busem do Rzymu, kredy cywilizacji, gdzie spotkamy się  
z lokalnym przewodnikiem. Nasza podróż do odkrywania skarbów miasta zaczyna się od  
Muzeów Watykańskich, które prezentują dzieła sztuki i bezcennych kolekcji bezcennych  
papieskich. Nasza wycieczka obejmuje priorytetowy wstęp do muzeów, więc nie  
ma oczekiwania w kolejce. Nasz przewodnik towarzyszyć nam będzie w trakcie   
odkrywania wspaniałych renesansowych dzieł. Głównym punktem trasy jest Kaplica  
Sykstyńska, zdominowana przez Michała w słynnym "Sądzie Ostatecznym", oraz freski  
stworzone przez wielkich artystów, takich jak Botticelli, Ghirlandaio i Perugino.  
Poświęcimy trochę czasu na placu Świętego Piotra oraz Bazyliki. Ten ogromny kościół,  
największy na świecie, został zbudowany na miejscu grobu św. Piotra. Na lunch udamy  
się do restauracji, aby spróbować włoskie specjały. Po obiedzie ruszamy dalej do  
Koloseum, jednego z siedmiu cudów współczesnego świata. Stamtąd udamy się w  
prawdziwą podróż w przeszłość aby zobaczyć majestatyczny Łuk Konstantyna oraz  
imponujące ruiny Forum, na Piazza Venezia, a następnie Kapitol - dzieło Michała Anioła.  
Tutaj zakończymy tę wycieczkę, powrotem naszym busem do portu.  

DZIEŃ 10 
Civitavecchia (Rzym) 

 



DZIEŃ 11 
Savona (Włochy)  

Savona znajduje się w regionie Ligurii na północy Włoch. Miasto jest ważnym portem  

morskim i w pewnym momencie kiedyś najważniejszym miastem we Włoszech dla  

przemysłu ciężkiego. Savona zyskała popularność po pierwsze ze względu na jej  

miejsce zamieszkania przez Krzysztofa Kolumba, który wymieniał miasto w listach i  

dziennikach podróżnika. Przez wieki miasto znajdowało się pod panowaniem Rzymian,  

jak i Longobardów, których wpływy widać w całym mieście.  

 

Wycieczka Koneserów: winnice Barolo, krajobraz Langhe, trufle 

 

Atrakcyjna i żarłoczna trasa zabierze nas poprzez krajobraz Langhe, który jest pokryty  

winnicami i małymi wioskami, a także zamki, które usytuowane są na wzgórzach.  

 

Główne punkty: 

Winnica Barolo     

Alba: degustacja trufli 

 

Nasza wycieczka rozpoczyna się podróżą autokarem do Barolo, gdzie będziemy mogli  

odwiedzić małą wioskę w towarzystwie przewodnika.  Południowa część Piemontu jest  

jednym z preferowanych miejsc miłośników doskonałych produktów, takich jak winnice  

Barolo, prawdziwy "król" stołu wraz z truflami, rzadkimi owocami. Zwiedzimy rodzinną  

winnicę, gdzie będziemy mieć okazję spróbować doskonałej jakości wino.  Przejedziemy  

w kierunku Alba, uważanej za stolicę Langhe i win Piemontu. Zwiedzanie historycznego  

centrum doprowadzi nas do następnego przystanku: degustacji znanych i rzadkich trufli,  

Bulwy magnatum Pico. Pełni i zadowoleni ze wszystkimi smakołykami, wrócimy  

autokarem do portu Savona. 



Wycieczka łodzią po fiordach Marsylii 

Wypłyniemy łodzią aby badać tzw. Fjordy Marsylii, majestatyczne przestrzenie, które  

uosabiają siłę natury: typowe śródziemnomorskie Maquis, białe klify zwisające nad  

morze, czyste niebo, żywe kolory. 

 

Główne punkty: 

Les Calanques: klify zwisające nad morze i odizolowane zatoczki 

 

Wycieczką łodzią zabierze nas na zjawiskowy odcinek wybrzeża zdominowany przez 
okoliczne klify. Wąskie wloty o stromych klifach poszarpanych po obu stronach, które 
trafnie zostały nazwane: fiordy Marsylii. Podczas naszej wycieczki statkiem możemy 
podziwiać te kaniony białych skał, podobnych do fiordów, które wpadły do błękitnych 
wód Morza Śródziemnego tworząc zaciszne zatoczki i plaże. Zostały wyznaczone 
naturalnym Światowym Dziedzictwem UNESCO. Park Narodowy Calanques powstała w 
2012 roku i zajmuje powierzchnię 8500 ha. na lądzie, a kolejne 43,500 hektarów na 
otwartym morzu. Słynący z różnorodności biologicznej, Park jest domem dla około 60 
gatunków morskich i 140 gatunków zwierząt i roślin lądowych, od czasu do czasu 
obserwacji orłów, sokołów i puchaczy-sów. Pod koniec naszej wycieczki łódką 
przepłyniemy do naszego statku. 

 

Dzień 12 jest ostatnim dniem naszego rejsu i podróży po Wyspach Słońca. Przejedziemy 

na lotnisko żeby się odprawić i wrócić do kraju.  

 
DZIEŃ 12  
Marsylia 


