
WŁOCHY KLASYCZNE ZABYTKI,
KULTURA, HISTORIA

Przedstawiamy Państwu naszą ofertę wiosennego lub jesiennego zwiedzania przepięknej Italii. 
Proponujemy 11-dniową wycieczkę objazdową na trasie: Riwiera Adriatycka – Loreto – Urbino– Asyż – Orvieto – Monte Cassino – Pompeje
– Neapol – Rzym – Watykan – Wenecja.
Gwarantujemy dobrze przygotowany program wycieczki realizowany przez doświadczonego pilota, a także wygodne hotele trzygwiazdkowe
w okolicach Rimini na Riwierze Adriatyckiej oraz w pobliżu Rzymu.

Terminy 26.04 – 06.05.2016 (8 noclegów)
28.04 – 08.05.2016 (8 noclegów)
26.09 – 06.10.2016 (8 noclegów)
28.09 – 08.10.2016 (8 noclegów)

Zestawienie ofert
Katarzyna Szulc

Buksa Travel Sp. z o.o.
tel. 33 811 77 26

Termin Transport Kierunek Zdjęcie Hotel Usługi Konfiguracja Cena

28.09.2016 - 08.10.2016
(11 dni) Katowice

Włochy
Riwiera

Adriatycka

Wycieczka objazdowa Włochy
Klasyczne  

KAT (KAT)

2 lub 3-osobowy
(DOKWATEROWANIE)

HB
AD 1799 PLN

suma:
1799.00

PLN

Zakwaterowanie: 2 lub 3-osobowy (DOKWATEROWANIE) - Standard  Wyżywienie: HB - Śniadania, obiadokolacje

Wyjazd Data Przyjazd Data

 Podróż tam: Katowice 28.09.2016 godz. 22:15 San Mauro a Mare 29.09.2016 godz. 14:00

 Powrót: San Mauro a Mare 07.10.2016 godz. 16:00 Katowice 08.10.2016 godz. 08:00

https://buksatravel.bluevendo.pl/images/bv/hotel/32/1ec93d1c56b0e32b77c6b6f866cd43aa_Colosseum BUKSA.jpg


Program Dzień 1:  WYJAZD Z POLSKI
Wyjazd z Polski według rozkładu (w godzinach wieczornych), przejazd przez Czechy, Austrię
i Włochy.

Dzień 2:  RIWIERA ADRIATYCKA
Po południu przyjazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej. Zakwaterowanie. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 3: LORETO, URBINO 
Po śniadaniu wyjazd do Loreto, jednego z najstarszych miejsc pielgrzymkowych we Włoszech. Po południu przejazd do Urbino – miasta
książąt Montefeltro, z którego pochodził włoski artysta okresu renesansu Piero della Francesca. W godzinach wieczornych powrót do
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4: ASYŻ, ORVIETO
Po śniadaniu przejazd do Asyżu, związanego z życiem Świętego Franciszka. Zobaczymy Bazylikę wraz z Grobem Św. Franciszka,
zwiedzimy stare miasto. Po południu przejazd do Orvieto, miasta położonego na wysokiej skale, z najpiękniejszą we Włoszech katedrą
gotycką, zwiedzanie starego miasta. Przejazd do hotelu pod Rzymem. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5:  POMPEJE, NEAPOL, MONTE CASSINO
Po śniadaniu udamy się na Monte Cassino, gdzie zwiedzimy klasztor benedyktynów oraz Cmentarz II Korpusu Polskiego. Następnie
przejazd do Pompei, starożytnego miasta zasypanego przez wybuch Wezuwiusza w I wieku n.e. Objazd Neapolu przepiękną trasą
widokową, przebiegającą przez tarasy nad Zatoką Neapolitańską. Wieczorem powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 6:  RZYM
Po śniadaniu przejazd do Rzymu, zwiedzanie Watykanu, Placu i Bazyliki Św. Piotra oraz nawiedzenie grobu Świętego Jana Pawła II. Po
południu spacer przez Rzym barokowy do najpiękniejszych placów i fontann. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu pod Rzymem.

Dzień 7:  RZYM
Po śniadaniu udamy się do Rzymu. Zwiedzimy Rzym starożytny i zobaczymy Bazyliki: Św. Jana na Lateranie i Santa Maria Maggiore.
Wieczorem powrót do hotelu na Riwierze Adriatyckiej. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8:  RIWIERA ADRIATYCKA
Po śniadaniu czas wolny na plażowanie, odpoczynek, zakupy itp. Możliwość uczestnictwa w dodatkowo płatnej u pilota wycieczce
fakultatywnej do San Marino (wycieczka jest organizowana przy minimum 20 uczestnikach). Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

Dzień 9:  RIWIERA ADRIATYCKA
Po śniadaniu czas wolny na plażowanie, odpoczynek, zakupy itp. Wieczorem obiadokolacja i nocleg.

Dzień 10:  WENECJA
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Wenecji. Po rejsie statkiem zwiedzimy Bazylikę i Plac Św. Marka, zobaczymy wieżę Campanillę, Most
Westchnień, przystań gondolierów i most oraz dzielnicę Rialto. Wieczorem wyjazd do Polski.

Dzień 11:  PRZYJAZD DO POLSKI
Przyjazd do kraju w godzinach porannych.

UWAGA: Prezentowany program jest programem ramowym i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.



Ważne informacje - wymagany ważny (min. 3 miesiące w dniu wyjazdu) paszport lub dowód osobisty
- standard hotelu jest określony według kategorii miejscowej
- oferta została opracowana wedle stanu przepisów prawa oraz kalkulacji kursów walut na dzień 08.11.2015 r.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ceny poszczególnych imprez w stosunku do cennika zawartego w katalogu

Cena obejmuje - transport autokarem (klimatyzacja, video, cafebar, toaleta) pod opieką pilota
- 8 noclegów w hotelach *** (w pokojach 2-, 3-osobowych)
- wyżywienie HP (8 śniadań i 8 obiadokolacji); lunch pakiet + woda mineralna na każdy dzień zwiedzania
- ubezpieczenie TU Signal Iduna Polska S.A. KL 10.000 EUR, NNW 7.000 PLN na 11 dni (Polisa Generalna nr 201240)
- ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych
- podatek VAT

Cena nie obejmuje - biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, parkingów, wjazdów do miast, opłaty za prom w Wenecji, lokalnych przewodników, słuchawek,
przejazdów komunikacją miejską, wjazdu kolejką do Orvieto, opłaty klimatycznej (ok. 90 euro/os.)
- napojów do obiadokolacji

Gwarancja bezpłatnej zmiany
terminu / hotelu / uczestnika

Warunki zmiany: 
1) możliwość jednorazowej i bezpłatnej zmiany terminu lub hotelu (do 30 dni) oraz uczestnika (do 14 dni) przed datą wyjazdu, 
2) w przypadku wybrania terminu / hotelu tańszego zwrócimy resztę, w przypadku droższego należy dopłacić różnicę, 
3) obowiązuje cena z dnia dokonania zmiany.



Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
Przygotowane dnia 04.04.2016 w systemie BlueVendo.
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