Romantyczna Italia
905,00 PLN

Wenecja - Werona - Padwa
Terminy:
30.05.
12.09.
10.10.
07.11.

-

03.06.2018
16.09.2018
14.10.2018
11.11.2018

5 dni
5 dni
5 dni
5 dni

905 PLN
865 PLN
865 PLN
789 PLN

Program:
1 DZIEŃ
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd non stop przez terytorium Czech i
Austrii do Włoch.
2 DZIEŃ
Przyjazd do PADWY, zwiedzanie Bazyliki Św. Antoniego, Prato Della Valle,
Uniwersytet. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Śniadanie, Przejazd do WERONY, zwiedzanie: główny plac miasta Piazza Bra ze
słynnym rzymskim amﬁteatrem, XIV-wieczny zamek Castelvechio, Arco dei Gavi rzymski łuk triumfalny, Brama Borsarich, Piazza dei Signori z pomnikiem Dantego,
najwyższa w Weronie wieża Torre dei Lamberti, Piazza delle Ebre, Katedra, na
zakończenie zwiedzania zobaczymy dziedziniec Domu Julii z najsłynniejszym
balkonem świata. Przejazd do SIRMIONE nad jezioro Garda, spacer po urokliwym
miasteczku. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 DZIEŃ
Śniadanie, przejazd do SOTTOMARINY w godzinach porannych, rejs statkiem do
WENECJI - miasta położonego na 118 wyspach. Zwiedzanie, m.in.: Plac Św. Marka uważany za jeden z najpiękniejszych placów świata dzięki niezwykłej kompozycji i
architekturze, Bazylika św. Marka - najcenniejszy zabytek sakralny Wenecji,
Dzwonnica, Pałac Dożów, najsłynniejszy most Wenecji - Ponte dei Sospiri (Most
Westchnień), spacer w kierunku Mostu Rialto, czas wolny na zakup pamiątek na
targu przy moście Rialto. Wieczorem powrót do Sorttomariny. Wyjazd w drogę
powrotną do Polski. Przejazd przez Austrię i Czechy.
5 DZIEŃ
Powrót do kraju w godzinach porannych.
Zakwaterowanie:
2 noclegi w hotelu *** (pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami)

Transport:
1/ Autobusy podstawowe wyjeżdżają z Katowic lub Krakowa. Z pozostałych miast
realizowane są tzw. połączenia antenowe przy min. 6 osobach, realizowane różnymi
środkami transportu: samochód osobowy, bus, pociąg, autobusy liniowe. Połączenia
antenowe potwierdzane są na 72 godziny przed datą wyjazdu.
Linia zachodnia: Wrocław - Opole - Gliwice - KATOWICE
Linia północna A: Łódź - Częstochowa - KATOWICE
Linia północna B: Warszawa - Kielce - KRAKÓW - KATOWICE
Linia wschodnia: Rzeszów - Tarnów - KRAKÓW - KATOWICE
Linia południowa: Tychy - KATOWICE
2/ Przewozy antenowe są skomunikowane ze sobą co może powodować oczekiwanie
w miejscach przesiadkowych, zwłaszcza w terminach powrotu.
3/ Każdy pasażer może zabrać ze sobą 1 szt. bagażu podstawowego do 20 kg i
bagażu podręcznego o wadze do 5 kg.
Istnieje możliwość wyjazdu z innych miejscowości po uzgodnieniu z Biurem ARION.
Cena zawiera:
Cena zawiera: przejazd autokarem klasy lux (WC, DVD, barek, klimatyzacja) lub
klimatyzowanym busem, opłaty drogowe, 2 noclegi w hotelu *** (pokoje 2, 3
osobowe z łazienkami), 2 śniadania, 2 obiadokolacje, opiekę pilota, ubezpieczenie
NNW do 2 000 EUR, KL do 15 000 EUR, bagażu do 200 EUR, podatek VAT.
Cena nie zawiera:
- cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taxy hotelowej,
przewodników lokalnych i statku do Wenecji: ok. 35 EUR,
- dopłata do pokoju 1-osobowego: + 170 zł,
- cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.
Info praktyczne
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Pobyt:

5 DNI/2 NOCE

Termin:

01.05. - 05.05.2018

Transport:

AUTOKAR

Posiłek:

ŚNIADANIA OBIADOKOLACJE

Nocleg:

HOTEL 3*

