Włoskie ABC - Rzym - Watykan - Wenecja
Program:
1 dzień
Wyjazd z Polski wg rozkładu jazdy. Przejazd non stop przez terytorium
Czech i Austrii do Włoch.
2 dzień
Przyjazd 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, przejazd do hotelu w okolice Rawenny, obiadokolacja*, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do WATYKANU, zwiedzanie: Plac i Bazylika św. Piotra
z grobem Apostoła i Pietą Michała Anioła, Muzea Watykańskie z Kaplicą
Sykstyńską i freskami Michała Anioła, Grób Ojca Świętego - Jana Pawła II.
Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja*, nocleg.
4 dzień
Śniadanie. Przejazd do RZYMU, dalsze zwiedzanie miasta, m.in.: Koloseum
- Amfiteatr Flawiuszów, najsłynniejsze wzgórze rzymskie - Kapitol, Rzymskie
Forum, Forum Trajana, Plac Wenecki, barokowa Fontanna di Trevi, Schody
Hiszpańskie. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja*, nocleg.
5 dzień
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie -Wiecznego Miasta”, m.in.: Bazylika św.
Pawła za Murami, Plac Navona ze słynną Fontanną Czterech Rzek
Berniniego, Panteon. Następnie Bazylika św. Jana na Lateranie, Święte
Schody, Santa Maria Maggiore. Przejazd do hotelu w okolice Florencji,
zakwaterowanie, obiadokolacja*, nocleg.
6 dzień
Śniadanie. Przejazd do FLORENCJI, spacer po mieście, zobaczymy m.in.:
Santa Croce, Bazylikę S. Maria del Fiore oraz Baptysterium, dom Dantego, Plac della Signoria, Plazzo Vecchio,
Galerię Uffizzi,/z zewnątrz/ najsłynniejszy włoski most - Ponte Vecchio. W godzinach popołudniowych wyjazd w
drogę powrotną do kraju. Przejazd przez Austrię i Czechy.
7 dzień
Powrót do kraju w godzinach południowych.
Zakwaterowanie:
4 noclegi w hotelach *** : 1 nocleg w okolicach Rawenny, 1 nocleg w okolicach Florencji, 2 noclegi w okolicach
Rzymu (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.
Autokary główne wyjeżdżają z Krakowa lub Katowic wyjazdy z pozostałych miast na zasadzie "połączeń
antenowych" realizowanych przy minimum 6 osobach.
Uwagi praktyczne:
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie,
- cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,
- wszystkie pozostałe świadczenia są dodatkowo płatne.

Cena zawiera:
Cena zawiera: przejazd autokarem klasy lux (WC, DVD, barek, klimatyzacja) lub mini autokarem z klimatyzacją, 4
noclegi w hotelach *** : 1 nocleg w okolicach Rawenny, 1 nocleg w okolicach Florencji, 2 noclegi w okolicach Rzymu
(pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami), 4 śniadania, opiekę pilota, ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do 15 000
EUR oraz bagażu do 200 EUR, podatek VAT, TFG

Cena nie zawiera:
- cena nie zawiera taxy hotelowej, biletu na statek do Wenecji, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, biletów
komunikacji miejskiej podczas zwiedzania Rzymu i Florencji, przewodników lokalnych w Wenecji i Rzymie, taxy
hotelowej - ok. 100 EUR,
- napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo (ok 1-2 Euro),
- dopłata do pokoju 1-osobowego + 400 zł,

