„AZZURRO DELL’ ITALIA”- wycieczka objazdowa
Werona, Sirmione, J. Garda, Florencja, Rzym, Watykan, Pompeje,
Sorrento, Burano, Murano, Wenecja
Termin: 13–23 V 2018 r.

Cena: 2079,- zł/osobę (z VAT)

Program wycieczki:
13 V Zbiórka w Krakowie Gł. o godzinie 17:30, wyjazd autokarem w kierunku Włoch, przejazd nocny.
14 V Przyjazd do Werony ok. południa, zwiedzanie miasta Romea i Julii. Przejazd do Sirmione nad Jeziorem Garda, spacer po mieście
oraz rejs łodziami motorowymi po J. Garda lub wstęp na zamek Scaligierich. Obiadokolacja oraz nocleg w hotelu nad J. Garda.
15 V Po śniadaniu wyjazd autokarem w kierunku Florencji. Spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie „Perły Renesansu”. Po
zwiedzaniu przejazd do Anzio. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja oraz nocleg.
16 V Śniadanie, wyjazd do Watykanu, udział w audiencji generalnej (jeżeli papież Franciszek będzie przebywał w Watykanie). Po
audiencji spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Rzymu antycznego. Powrót do Anzio na obiadokolacje oraz nocleg.
17 V Po śniadaniu wyjazd do Watykanu, wizyta pod opieką przewodnika w bazylice św. Piotra oraz dalszy ciąg zwiedzania Rzymu.
Powrót do hotelu w Anzio na obiadokolacje. Nocleg.
18 V Późniejsze śniadanie. Odpoczynek w hotelowym parku lub przejazd do centrum Anzio, gdzie możliwość zakupów po czym
odpoczynek na plaży. Obiadokolacja w hotelu oraz wieczorek integracyjny przy muzyce. Nocleg.
19 V Późniejsze śniadanie. Odpoczynek na plaży lub w parku hotelowym. Obiadokolacja, nocleg.
20 V Śniadanie, po posiłku wyjazd autokarem w kierunku Pompei, spotkanie z przewodnikiem oraz zwiedzanie ruin miasta
zniszczonego przez wybuch Wezuwiusza, następnie przejazd i spacer po bajecznym Sorrento. Powrót na późniejszą
obiadokolację. Nocleg w hotelu w Anzio.
21 V Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd z Anzjo. Przyjazd do hotelu w rejonie Wenecji ok. 18:00, zakwaterowanie i
obiadokolacja. Wieczorny, indywidualny spacer na plażę adriatycką. Nocleg.
22 V Wczesne śniadanie, po nim wyjazd autokarem do Punta Sabbioni, skąd rejs statkiem do Wenecji, po drodze wizyta na kolorowej
wyspie Burano oraz wyspie Murano słynącej z hut szkła weneckiego (pokaz produkcji wyrobów ze szkła oraz możliwość
zakupu). W Wenecji rejs tramwajem wodnym oraz spacer po pięknym i tajemniczym mieście. Powrót statkiem do Punta
Sabbioni, czas wolny przed drogą powrotną do kraju (możliwość zjedzenia indywidualnego posiłku). Ok. 18:00 wyjazd w drogę
powrotną. Przejazd nocny.
23 V Przyjazd do Krakowa ok. godz. 9:30, indywidualny dogodny dojazd pociągami do miejscowości zamieszkania.

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na trasie
zgodnej z programem;
- 8 noclegów w hotelach*** pokoje 2-,3-os. z łazienkami i WC;
- 8 śniadań i 8 obiadokolacji;
- opiekę pilota na całej trasie;
- opiekę rezydenta w trakcie pobytu we Włoszech;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty drogowe, parkingowe oraz wjazdowe do miast;
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Uwagi:
- uczestnicy powinni posiadać ważne paszporty lub dowody
osobiste;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla min. 46 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,30 zł, całkowita cena
wycieczki może nieznacznie wzrosnąć.

Dodatkowe opłaty: rejsy zawarte w programie, wstępy do zwiedzanych obiektów, konieczne wypożyczenie słuchawek oraz usługi
lokalnych przewodników ok. 85 €/os. (cena dotyczy 2017 r. i może ulec nieznacznej zmianie w 2018 r.)
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