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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

WłochyWłochy
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe Włoski ElementarzWłoski Elementarz  KatowiceKatowice 27.09.202127.09.2021

03.10.202103.10.2021 896896   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  KatowiceKatowice   do do Włoskie FerieWłoskie Ferie dnia dnia 27.09.202127.09.2021  godz.  godz. 21:00 - 00:0021:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  Włoskie FerieWłoskie Ferie   do do KatowiceKatowice dnia dnia 02.10.202102.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 08:0000:00 - 08:00
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadanieŚniadanie Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój standardPokój standard

CountryCountry : : 
Wycieczka Objazdowa Wycieczka Objazdowa 
ProgramProgram : : 
Dzień 1. Dzień 1. Wyjazd z poszczególnych miast Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Wyjazd z poszczególnych miast Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Dzień 2.Dzień 2. Przyjazd do Przyjazd do Wenecji Wenecji  – miasta znanego na całym świecie, które każdy chciałby zobaczyć chociaż raz w życiu. Przepłynięcie – miasta znanego na całym świecie, które każdy chciałby zobaczyć chociaż raz w życiu. Przepłynięcie
łódką po kanałach weneckich w stronę centrum. Zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem, podczas którego zobaczymy m.in.: Plac św. Marka, Bazylikę św. Marka, Dzwonnicę, dzielnicę Rialto złódką po kanałach weneckich w stronę centrum. Zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem, podczas którego zobaczymy m.in.: Plac św. Marka, Bazylikę św. Marka, Dzwonnicę, dzielnicę Rialto z
najsłynniejszym mostem o tej samej nazwie. Po zwiedzaniu miasta czas wolny na zakupy i kawę. Zbiórka i przejazd do hotelu zlokalizowanego na trasie Wenecja – Florencja. Zakwaterowanie.najsłynniejszym mostem o tej samej nazwie. Po zwiedzaniu miasta czas wolny na zakupy i kawę. Zbiórka i przejazd do hotelu zlokalizowanego na trasie Wenecja – Florencja. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Nocleg. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 3.Dzień 3. Śniadanie. Przejazd do  Śniadanie. Przejazd do Florencji Florencji – perły renesansu. Zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem, podczas którego zobaczymy – Kościół Santa Maria del Fiorre – kościół ze– perły renesansu. Zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem, podczas którego zobaczymy – Kościół Santa Maria del Fiorre – kościół ze
słynną kopułą będący symbolem miasta, Dzwonnicę Gio�a, pomnik autorstwa Michała Anioła-Dawid, Kościół Santa Croce, Most Złotników. Po zwiedzaniu z przewodnikiem czas wolny lub możliwośćsłynną kopułą będący symbolem miasta, Dzwonnicę Gio�a, pomnik autorstwa Michała Anioła-Dawid, Kościół Santa Croce, Most Złotników. Po zwiedzaniu z przewodnikiem czas wolny lub możliwość
indywidualnego zwiedzania Galerii Uffizi – miejsca o koncentracji wielu dzieł sztuki w jednym miejscu, będącym jednym z najstarszych muzeów w Europie. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. indywidualnego zwiedzania Galerii Uffizi – miejsca o koncentracji wielu dzieł sztuki w jednym miejscu, będącym jednym z najstarszych muzeów w Europie. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. DzieńDzień
4.4. Śniadanie. Przejazd do  Śniadanie. Przejazd do RzymuRzymu komunikacją miejską. W tym dniu zwiedzimy między innymi: Koloseum, Forum Romanum oraz Kapitol. Spacer z przewodnikiem lokalnym po Placach: Venezia z pomnikiem komunikacją miejską. W tym dniu zwiedzimy między innymi: Koloseum, Forum Romanum oraz Kapitol. Spacer z przewodnikiem lokalnym po Placach: Venezia z pomnikiem
Emanuela II, Rotonda z Panteonem czy Navona. Podczas zwiedzania będziemy również mieli okazję podejść pod najsłynniejszą fontannę w Rzymie - Fontanna di Trevi. Po zwiedzaniu czas wolny na zakupy iEmanuela II, Rotonda z Panteonem czy Navona. Podczas zwiedzania będziemy również mieli okazję podejść pod najsłynniejszą fontannę w Rzymie - Fontanna di Trevi. Po zwiedzaniu czas wolny na zakupy i
kawę. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. kawę. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 5.Dzień 5. Śniadanie. Przejazd do  Śniadanie. Przejazd do WatykanuWatykanu . Wizyta w Bazylice św. Piotra z dziełem Michała Anioła, Grób Jana Pawła II. Po zwiedzaniu Watykanu dalsze . Wizyta w Bazylice św. Piotra z dziełem Michała Anioła, Grób Jana Pawła II. Po zwiedzaniu Watykanu dalsze
zwiedzanie Rzymu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. zwiedzanie Rzymu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. Dzień 6.Dzień 6. Śniadania. Przejazd do  Śniadania. Przejazd do Bolonii.Bolonii. Jedno z bardziej rozpoznawalnych miast we Włoszech – swoją sławę zawdzięcza wspaniałej kuchni Jedno z bardziej rozpoznawalnych miast we Włoszech – swoją sławę zawdzięcza wspaniałej kuchni
oraz najstarszemu w Europie Uniwersytetowi Bolońskiemu, który został założony w 1088 roku. W programie zwiedzania między innymi: Główny Plac z fontanną Neptuna, 2 wieże będące pozostałością pooraz najstarszemu w Europie Uniwersytetowi Bolońskiemu, który został założony w 1088 roku. W programie zwiedzania między innymi: Główny Plac z fontanną Neptuna, 2 wieże będące pozostałością po
200 wieżach wpisujących się niegdyś w krajobraz miasta, czy budynek Uniwersytetu Bolońskiego. Na zakończenie zwiedzania i zachęcenia do poznawania Włoch – degustacja lokalnych specjałów.200 wieżach wpisujących się niegdyś w krajobraz miasta, czy budynek Uniwersytetu Bolońskiego. Na zakończenie zwiedzania i zachęcenia do poznawania Włoch – degustacja lokalnych specjałów.
Następnie czas wolny i zbiórka. Przejazd do Polski. Nocny przejazd. Następnie czas wolny i zbiórka. Przejazd do Polski. Nocny przejazd. Dzień 7.Dzień 7. Przyjazd do poszczególnych miast w Polsce zgodnie z rozkładem jazdy.  Przyjazd do poszczególnych miast w Polsce zgodnie z rozkładem jazdy. 
Cena zawieraCena zawiera : : 
przejazd autokarem klasy PREMIUM (WC, klimatyzacja, barek, DVD) opiekę pilota podczas podróży zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu o standardzie turystycznym *** wyżywienie: 4 śniadania i 4przejazd autokarem klasy PREMIUM (WC, klimatyzacja, barek, DVD) opiekę pilota podczas podróży zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu o standardzie turystycznym *** wyżywienie: 4 śniadania i 4
obiadokolacje serwowane lub 4 śniadania w zależności od wykupionego pakietu oprowadzanie z systemem TOUR GUIDE - mobilny zestaw słuchawkowy połączony bezpośrednio z mikrofonemobiadokolacje serwowane lub 4 śniadania w zależności od wykupionego pakietu oprowadzanie z systemem TOUR GUIDE - mobilny zestaw słuchawkowy połączony bezpośrednio z mikrofonem
pilota/przewodnika ubezpieczenie KL i NNW pilota/przewodnika ubezpieczenie KL i NNW 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
kosztów programowych (biletów wstępu, usługi lokalnych przewodników, łódki w Wenecji, degustacji, opłat związanych z wcześniejszą rezerwacją biletów, podatków lokalnych, opłat wjazdowych do miast)kosztów programowych (biletów wstępu, usługi lokalnych przewodników, łódki w Wenecji, degustacji, opłat związanych z wcześniejszą rezerwacją biletów, podatków lokalnych, opłat wjazdowych do miast)
130 euro/osoba; opłata zbierana przez pilota w autokarze, nie podlega rozliczeniu dopłaty do obiadokolacji - 50 euro/osoba, opłata zbierana w dniu rozpoczęcia imprezy przez pilota w autokarze130 euro/osoba; opłata zbierana przez pilota w autokarze, nie podlega rozliczeniu dopłaty do obiadokolacji - 50 euro/osoba, opłata zbierana w dniu rozpoczęcia imprezy przez pilota w autokarze
ubezpieczenia od chorób przewlekłych i nowotworowych – 8 zł/osoba/dzień ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,5% wartości imprezy ubezpieczenia od chorób przewlekłych i nowotworowych – 8 zł/osoba/dzień ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 3,5% wartości imprezy 
TransportTransport: : 
Nasze wyjazdy realizowane są nowoczesną flotą autokarów. Wyposażone są one w barek, DVD, toaletę oraz klimatyzację. Wygodne fotele i powiększona przestrzeń pomiędzy siedzeniami sprawią, żeNasze wyjazdy realizowane są nowoczesną flotą autokarów. Wyposażone są one w barek, DVD, toaletę oraz klimatyzację. Wygodne fotele i powiększona przestrzeń pomiędzy siedzeniami sprawią, że
nawet najdalsza podróż przeminie w miłej atmosferze. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej obsłudze każda wycieczka pozostanie miłym przeżyciem! nawet najdalsza podróż przeminie w miłej atmosferze. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej obsłudze każda wycieczka pozostanie miłym przeżyciem! 
UbezpieczenieUbezpieczenie: : 
Każdy Podróżny ubezpieczony jest ubezpieczeniem podstawowym Signal Iduna: Koszty leczenia: 10.000 EUR, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków: 15.000 PLN oraz Bagaż Podróży: 1000 PLN PrzedKażdy Podróżny ubezpieczony jest ubezpieczeniem podstawowym Signal Iduna: Koszty leczenia: 10.000 EUR, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków: 15.000 PLN oraz Bagaż Podróży: 1000 PLN Przed
wyjazdem należy się zapoznać z warunkami ubezpieczenia zamieszczonym w zakładce "Dokumenty", znajdujący się pod linkiem:wyjazdem należy się zapoznać z warunkami ubezpieczenia zamieszczonym w zakładce "Dokumenty", znajdujący się pod linkiem:
h�ps://www.ochtravel.pl/Public/OchTravel2018/magicBox2016/Documents/dokumenty-dla-klienta-eshop.pdf?TimeStamp=20181121162134 Podróżny może również ubezpieczyć się od choróbh�ps://www.ochtravel.pl/Public/OchTravel2018/magicBox2016/Documents/dokumenty-dla-klienta-eshop.pdf?TimeStamp=20181121162134 Podróżny może również ubezpieczyć się od chorób
przewlekłych: KL: 10.000 EUR, NNW: 15.000 PLN, BP: 1000 PLN, w tym wliczone następstwa chorób przewlekłych (opcja do wybrania przy rezerwacji – wysokość ceny w zależności od trwania podróży)przewlekłych: KL: 10.000 EUR, NNW: 15.000 PLN, BP: 1000 PLN, w tym wliczone następstwa chorób przewlekłych (opcja do wybrania przy rezerwacji – wysokość ceny w zależności od trwania podróży)
Istnieje również możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy – 3,5% wartości imprezy (opcja do wybrania przy rezerwacji – wysokość ceny w zależności od trwania podróży). Istnieje również możliwość ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy – 3,5% wartości imprezy (opcja do wybrania przy rezerwacji – wysokość ceny w zależności od trwania podróży). 
Karta Dużej RodzinyKarta Dużej Rodziny : : 
Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny, zgłoś się do nas! Wyślij do nas skan swojej Karty, a my obniżymy Twoją cenę. Otrzymasz zniżki: 5% na wyjazdy organizowane przez biuro liczone odJeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny, zgłoś się do nas! Wyślij do nas skan swojej Karty, a my obniżymy Twoją cenę. Otrzymasz zniżki: 5% na wyjazdy organizowane przez biuro liczone od
podstawowych cen katalogowych 3% na wyjazdypodstawowych cen katalogowych 3% na wyjazdy

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.



AGA TravelAGA Travel
Cechowa 12/1Cechowa 12/1
43-300 Bielsko-Biała43-300 Bielsko-Biała
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organizowane przez biuro liczone od cen first minute, last minute i innych promocji 100 zł zniżki na Obozy Młodzieżowe organizowane przez biuro liczone od cen first minute, last minute i innych promocji 100 zł zniżki na Obozy Młodzieżowe 
Turystyczny Fundusz GwarancyjnyTurystyczny Fundusz Gwarancyjny : : 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny to składka, którą każdy Klient Biura Podróży Och Travel jest zobowiązany zapłacić przy rezerwacji imprezy do krajów, które nie mają granicy lądowej z Polską. Kwota jestTurystyczny Fundusz Gwarancyjny to składka, którą każdy Klient Biura Podróży Och Travel jest zobowiązany zapłacić przy rezerwacji imprezy do krajów, które nie mają granicy lądowej z Polską. Kwota jest
automatycznie doliczana do rezerwacji. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zabezpieczyć Klientów przed niewypłacalnością i utratą płynności finansowej biura. Składka ta nie jest przychodemautomatycznie doliczana do rezerwacji. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ma na celu zabezpieczyć Klientów przed niewypłacalnością i utratą płynności finansowej biura. Składka ta nie jest przychodem
biura i wynosi 10 zł na osobę. biura i wynosi 10 zł na osobę. 
Dopuszczalna waga bagażuDopuszczalna waga bagażu: : 
Na każdego Podróżnego przypada limit bagażu w wysokości 20 kg bagażu głównego oraz 5 kg bagażu podręcznego. Na każdego Podróżnego przypada limit bagażu w wysokości 20 kg bagażu głównego oraz 5 kg bagażu podręcznego. 
Dodatkowe miejsce w autokarzeDodatkowe miejsce w autokarze: : 
W celu zwiększenia komfortu podróży istnieje możliwość dokupienia dodatkowego miejsca w autokarze za dodatkową opłatą 450 zł/osoba/wyjazd. W tym przypadku dana osoba ma do dyspozycji podczasW celu zwiększenia komfortu podróży istnieje możliwość dokupienia dodatkowego miejsca w autokarze za dodatkową opłatą 450 zł/osoba/wyjazd. W tym przypadku dana osoba ma do dyspozycji podczas
podróży 2 fotele obok siebie. podróży 2 fotele obok siebie. 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
W przypadku wybrania opcji dokwaterowania, klienci tej samej płci są kwaterowani w pokojach 2,3 – osobowych. Jeśli na 7 dni przed wyjazdem nie będzie innych chętnych na skorzystanie z opcjiW przypadku wybrania opcji dokwaterowania, klienci tej samej płci są kwaterowani w pokojach 2,3 – osobowych. Jeśli na 7 dni przed wyjazdem nie będzie innych chętnych na skorzystanie z opcji
dokwaterowania, klient jest zobligowany do dopłaty do pokoju 1-osobowego.dokwaterowania, klient jest zobligowany do dopłaty do pokoju 1-osobowego.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Oferta 2Oferta 2

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

WłochyWłochy
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe Włoski ElementarzWłoski Elementarz  KatowiceKatowice 27.09.202127.09.2021

03.10.202103.10.2021 10961096   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  KatowiceKatowice   do do Włoskie FerieWłoskie Ferie dnia dnia 27.09.202127.09.2021  godz.  godz. 21:00 - 00:0021:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  Włoskie FerieWłoskie Ferie   do do KatowiceKatowice dnia dnia 02.10.202102.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 08:0000:00 - 08:00
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój standardPokój standard

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


