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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

WłochyWłochy
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe WłochyWłochy  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 28.09.202128.09.2021

03.10.202103.10.2021 10491049   PLNPLN 20982098   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 1049.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 1049.00 PLN (15.09.1991)   Dorosły: 1049.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 1049.00 PLN (15.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko - BiałaBielsko - Biała  do do Wycieczka objazdowaWycieczka objazdowa dnia dnia 28.09.202128.09.2021  godz.  godz. 17:30 - 00:0017:30 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  Wycieczka objazdowaWycieczka objazdowa  do do Bielsko - BiałaBielsko - Biała dnia dnia 02.10.202102.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój DwuosobowyPokój Dwuosobowy

WŁOCHY - WENECJA, ASYŻ, RZYM, WATYKANWŁOCHY - WENECJA, ASYŻ, RZYM, WATYKAN : : 
To jeden z najważniejszych punktów na kulturowej mapie Europy. To wyjątkowe miejsce, gdzie historia przypomina o sobie niemal na każdym kroku. Rzym - Wieczne Miasto - elegancki, wyrafinowany, aTo jeden z najważniejszych punktów na kulturowej mapie Europy. To wyjątkowe miejsce, gdzie historia przypomina o sobie niemal na każdym kroku. Rzym - Wieczne Miasto - elegancki, wyrafinowany, a
zarazem szalony - perfekcyjnie łączy bogatą przeszłość ze współczesną żywiołowością, pochłaniając turystę bez reszty. Wenecja to miasto na wodzie i 100 wyspach, które każdego roku rozpala zmysłyzarazem szalony - perfekcyjnie łączy bogatą przeszłość ze współczesną żywiołowością, pochłaniając turystę bez reszty. Wenecja to miasto na wodzie i 100 wyspach, które każdego roku rozpala zmysły
milionów turystów. Kojarzy się z romantyzmem i karnawałową zabawą, a jej symbolem są sunące kanałami gondole, mosty, Plac św. Marka z Bazyliką i Pałacem Dożów. Dlaczego warto z INDEXem wybraćmilionów turystów. Kojarzy się z romantyzmem i karnawałową zabawą, a jej symbolem są sunące kanałami gondole, mosty, Plac św. Marka z Bazyliką i Pałacem Dożów. Dlaczego warto z INDEXem wybrać
się do Włoch? - Kuchnia włoska to nie tylko pizza - spaghe�, lasagne, tortellini, ravioli - Historia, historia i jeszcze raz historia - sztuka, zabytki i oszałamiająca architektura - Niesamowite krajobrazy - góry isię do Włoch? - Kuchnia włoska to nie tylko pizza - spaghe�, lasagne, tortellini, ravioli - Historia, historia i jeszcze raz historia - sztuka, zabytki i oszałamiająca architektura - Niesamowite krajobrazy - góry i
wspaniałe jeziora, pagórki, doliny i wzgórza, wulkany, winnice, gaje oliwne - Caffe - Poranek bez espresso? Nawet nie wiesz, jak szybko człowiek łapie ten włoski styl. - Dolce vita - Zwyczajnie nigdzie się niewspaniałe jeziora, pagórki, doliny i wzgórza, wulkany, winnice, gaje oliwne - Caffe - Poranek bez espresso? Nawet nie wiesz, jak szybko człowiek łapie ten włoski styl. - Dolce vita - Zwyczajnie nigdzie się nie
spiesz ! Skosztuj choć odrobinę włoskiego dolce vita. Dlaczego warto wybrać się z INDEXem na tę wycieczkę? - Bezpieczeństwo i zaufanie od ponad 25 lat ! - Noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją -spiesz ! Skosztuj choć odrobinę włoskiego dolce vita. Dlaczego warto wybrać się z INDEXem na tę wycieczkę? - Bezpieczeństwo i zaufanie od ponad 25 lat ! - Noclegi ze śniadaniem i obiadokolacją -
Odwiedzisz popularne miejsca Wenecja, Asyż, Rzym, Watykan - Poznasz zabytki klasy UNESCO - Korzystamy z najlepszych lokalnych przewodników - Zwiedzanie z systemem Audio Guide Odwiedzisz popularne miejsca Wenecja, Asyż, Rzym, Watykan - Poznasz zabytki klasy UNESCO - Korzystamy z najlepszych lokalnych przewodników - Zwiedzanie z systemem Audio Guide 
RAMOWY PROGRAM IMPREZYRAMOWY PROGRAM IMPREZY: : 
1 Dzień Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 2 Dzień Przepłynięcie statkiem do Wenecji na Plac św. Marka, zwiedzanie - Bazylika św. Marka (z szczątkami patrona miasta św.1 Dzień Wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. 2 Dzień Przepłynięcie statkiem do Wenecji na Plac św. Marka, zwiedzanie - Bazylika św. Marka (z szczątkami patrona miasta św.
Marka Ewangelisty), Pałac Dożów (gotycka siedziba władców i rządu Wenecji), Wieża Zegarowa, Most Westchnień, spacer w kierunku Ponte Rialto. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 3Marka Ewangelisty), Pałac Dożów (gotycka siedziba władców i rządu Wenecji), Wieża Zegarowa, Most Westchnień, spacer w kierunku Ponte Rialto. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 3
Dzień Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie Bazyliki Bazyliki S.Maria degli Angeli z Kaplicą Porcjunkuli. Wizyta w Bazylice Św. Franciszka. W bazylice nawiedzimy grób Św. Franciszka.Dzień Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Asyżu. Zwiedzanie Bazyliki Bazyliki S.Maria degli Angeli z Kaplicą Porcjunkuli. Wizyta w Bazylice Św. Franciszka. W bazylice nawiedzimy grób Św. Franciszka.
Spacer przez centrum miasta, Kościół Św. Klary. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Rzymu. 4 Dzień Śniadanie, przejazd w okolice Rzymu. Zwiedzanie Rzymu - Koloseum (najsłynniejszySpacer przez centrum miasta, Kościół Św. Klary. Czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicy Rzymu. 4 Dzień Śniadanie, przejazd w okolice Rzymu. Zwiedzanie Rzymu - Koloseum (najsłynniejszy
amfiteatr świata), antyczne Forum Romanum, Capitol (miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu). Plac Wenecki - przy którym stoi pomnik przypominający oamfiteatr świata), antyczne Forum Romanum, Capitol (miejsce od czasów antycznych uważane za serce duchowe, polityczne i kulturalne Rzymu). Plac Wenecki - przy którym stoi pomnik przypominający o
wielkim dziele zjednoczenia państwa włoskiego w latach 1860-1870 przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora Emanuela II. Panteon - perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e.,wielkim dziele zjednoczenia państwa włoskiego w latach 1860-1870 przedstawiający pierwszego jego króla Wiktora Emanuela II. Panteon - perełka architektoniczna wybudowana w I połowie II wieku n.e.,
jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień w całości, Piazza Navona - z fontanną "Czterech Rzek" Berniniego, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontanna di Trevi. Czas wolny.jedyna antyczna pozostałość stojąca po dziś dzień w całości, Piazza Navona - z fontanną "Czterech Rzek" Berniniego, Plac Hiszpański ze słynnymi schodami hiszpańskimi, Fontanna di Trevi. Czas wolny.
Obiadokolacja. Nocleg. 5 Dzień Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie Watykanu - Zwiedzanie Muzeów Watykańskich (fakultatywnie) - jeden z największych zbiorów sztuki na świecie zObiadokolacja. Nocleg. 5 Dzień Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie Watykanu - Zwiedzanie Muzeów Watykańskich (fakultatywnie) - jeden z największych zbiorów sztuki na świecie z
eksponatami od antyku po wiek dwudziesty oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła - miejsca wyboru papieży tzw. Konklawe, Bazylika św. Piotra - miejsca, w którym od 2 tys. lateksponatami od antyku po wiek dwudziesty oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła - miejsca wyboru papieży tzw. Konklawe, Bazylika św. Piotra - miejsca, w którym od 2 tys. lat
spoczywają szczątki pierwszego papieża - św. Piotra. Grób św. Jana Pawła II, słynna Pieta Michała Anioła - "najpiękniejsza rzeźba przeszłości, teraźniejszości i przyszłości". Następnie dalsze zwiedzaniespoczywają szczątki pierwszego papieża - św. Piotra. Grób św. Jana Pawła II, słynna Pieta Michała Anioła - "najpiękniejsza rzeźba przeszłości, teraźniejszości i przyszłości". Następnie dalsze zwiedzanie
Rzymu - Bazylika Św. Pawła za Murami - miejsce pochówku św Pawła Apostoła, Bazylika Św. Jana na Lateranie - dedykowana Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście, pierwsza spośród czterech bazylikRzymu - Bazylika Św. Pawła za Murami - miejsce pochówku św Pawła Apostoła, Bazylika Św. Jana na Lateranie - dedykowana Janowi Chrzcicielowi i Janowi Ewangeliście, pierwsza spośród czterech bazylik
Rzymu. Czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski. 6 Dzień Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. Rzymu. Czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski. 6 Dzień Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 
ZAKWATEROWANIEZAKWATEROWANIE : : 
Hotel *** w północnych Włoszech (okolice Rimini, Cesena�co, Lido di Jesolo) - pokoje 1,2,3 osobowe z łazienkami (1 nocleg) Hotel *** w okolicach Rzymu - pokoje 1,2,3 osobowe z łazienkami (2 noclegi) Hotel *** w północnych Włoszech (okolice Rimini, Cesena�co, Lido di Jesolo) - pokoje 1,2,3 osobowe z łazienkami (1 nocleg) Hotel *** w okolicach Rzymu - pokoje 1,2,3 osobowe z łazienkami (2 noclegi) 
OFERTA DLA SINGLIOFERTA DLA SINGLI: : 
Istnieje możliwość zakwaterowania - w pokoju z możliwością dokwaterowania (pokój 2 lub 3 os., zakwaterowanie z osobą/osobami tej samej płci) (DOK) lub - w pokoju na wyłączność/bez możliwościIstnieje możliwość zakwaterowania - w pokoju z możliwością dokwaterowania (pokój 2 lub 3 os., zakwaterowanie z osobą/osobami tej samej płci) (DOK) lub - w pokoju na wyłączność/bez możliwości
dokwaterowania (SGL). dokwaterowania (SGL). 
CENA ZAWIERACENA ZAWIERA: : 
3 noclegi w hotelu *** 3 śniadania kontynentalne 3 obiadokolacje (napoje dodatkowo płatne) ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 zł, bagaż 800 zł (TU Signal Iduna) przejazd autokarem3 noclegi w hotelu *** 3 śniadania kontynentalne 3 obiadokolacje (napoje dodatkowo płatne) ubezpieczenie KL 10000 EUR, KR 6000 EUR, NNW 7000 zł, bagaż 800 zł (TU Signal Iduna) przejazd autokarem
(barek, wc, klimatyzacja, TV) opiekę pilota (barek, wc, klimatyzacja, TV) opiekę pilota 
DOPŁATY OBOWIĄZKOWEDOPŁATY OBOWIĄZKOWE : : 
60 EUR/os. płatne u pilota (statek do Wenecji, przewodnicy lokalni, zestawy słuchawkowe, metro, opłata klimatyczna) składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os. oraz Turystyczny Fundusz60 EUR/os. płatne u pilota (statek do Wenecji, przewodnicy lokalni, zestawy słuchawkowe, metro, opłata klimatyczna) składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł/os. oraz Turystyczny Fundusz
Pomocowy - 10 zł/os. (Składki doliczane są automatycznie w momencie dokonania rezerwacji.) Pomocowy - 10 zł/os. (Składki doliczane są automatycznie w momencie dokonania rezerwacji.) 
DOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWEDOPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE : : 
Dla chętnych bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Poniżej prezentujemy przykładowe ceny głównych atrakcji tej wycieczki. Dzwonnica Campanilla (Wenecja) - ok. 8 EUR/os. Bazylika św. FranciszkaDla chętnych bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Poniżej prezentujemy przykładowe ceny głównych atrakcji tej wycieczki. Dzwonnica Campanilla (Wenecja) - ok. 8 EUR/os. Bazylika św. Franciszka
(Asyż) - ok. 2 EUR/os. UWAGA! Ze względu na duże kolejki do kas przed Muzeami Watykańskimi - BP INDEX nie gwarantuje możliwości kupienia biletu w kasie.(Asyż) - ok. 2 EUR/os. UWAGA! Ze względu na duże kolejki do kas przed Muzeami Watykańskimi - BP INDEX nie gwarantuje możliwości kupienia biletu w kasie.

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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Istnieje możliwość zakupu biletów bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji wycieczki w cenie - bilet dla osoby dorosłej - 145,00 zł/os. - bilet dla dziecka 6-18 lat - 110,00 zł/os. Istnieje możliwość zakupu biletów bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji wycieczki w cenie - bilet dla osoby dorosłej - 145,00 zł/os. - bilet dla dziecka 6-18 lat - 110,00 zł/os. 
UWAGIUWAGI: : 
- Każdy z uczestników wyjazdu musi posiadać przy sobie i legitymować się ważnym i właściwym dokumentem tożsamości (zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych - odpowiednio- Każdy z uczestników wyjazdu musi posiadać przy sobie i legitymować się ważnym i właściwym dokumentem tożsamości (zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych - odpowiednio
dowód osobisty lub paszport), który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym państwem. Bez ważnego i odpowiedniego dokumentu tożsamości uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie. Aktualnedowód osobisty lub paszport), który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym państwem. Bez ważnego i odpowiedniego dokumentu tożsamości uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie. Aktualne
informacje dotyczące dokumentów podróżnych można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych - Podany przy ofercie programinformacje dotyczące dokumentów podróżnych można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych - Podany przy ofercie program
imprezy jest programem ramowym - kolejność zwiedzania może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot. - Podane przy ofercie kwoty na bilety wstępu/ceny biletów wstępu sąimprezy jest programem ramowym - kolejność zwiedzania może ulec zmianie, a decyzje o kolejności zwiedzania podejmuje pilot. - Podane przy ofercie kwoty na bilety wstępu/ceny biletów wstępu są
orientacyjne i mogą one ulec zmianie niezależnie od BP INDEX, dlatego też prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów. - W dniu wyjazdu należy pojawić się naorientacyjne i mogą one ulec zmianie niezależnie od BP INDEX, dlatego też prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów. - W dniu wyjazdu należy pojawić się na
miejscu zbiórki około 15 minut przed planowaną godziną wyjazdu. - BP INDEX nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunkimiejscu zbiórki około 15 minut przed planowaną godziną wyjazdu. - BP INDEX nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki
atmosferyczne, warunki drogowe, przejścia graniczne, blokady, strajki). Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane przy min. 10 osobach autokarami turystycznymi, mikrobusamiatmosferyczne, warunki drogowe, przejścia graniczne, blokady, strajki). Na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane przy min. 10 osobach autokarami turystycznymi, mikrobusami
lub transportem publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez BP INDEX. W zależności od wyjazdu możliwa jest przesiadka do właściwego autokaru w Katowicach, Krakowie lub Wrocławiu. -lub transportem publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez BP INDEX. W zależności od wyjazdu możliwa jest przesiadka do właściwego autokaru w Katowicach, Krakowie lub Wrocławiu. -
Bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji imprezy istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej (np.Bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji imprezy istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia pokrywającego koszty rezygnacji z wyjazdu w przypadku wystąpienia sytuacji losowej (np.
nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie obejmuje również sytuacje związane z COVID-19 (np. zachorowanie, kwarantannę czy izolację).nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, kradzież dokumentów niezbędnych w podróży). Ubezpieczenie obejmuje również sytuacje związane z COVID-19 (np. zachorowanie, kwarantannę czy izolację).
Ubezpieczenie wynosi 5,5% wartości rezerwacji. Szczegółowe warunki tego ubezpieczenia określone są w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. - W związku z ryzykiem zachorowania naUbezpieczenie wynosi 5,5% wartości rezerwacji. Szczegółowe warunki tego ubezpieczenia określone są w OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA TU S.A. - W związku z ryzykiem zachorowania na
COVID-19 w trakcie trwania imprezy odbywającej się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (co wiąże się z wysokimi kosztami leczenia, które mogą znacznie przewyższyć sumę ubezpieczeniaCOVID-19 w trakcie trwania imprezy odbywającej się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (co wiąże się z wysokimi kosztami leczenia, które mogą znacznie przewyższyć sumę ubezpieczenia
podstawowego KL 10 000 EUR) zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zwiększającego sumę ubezpieczenia KL do wysokości 30 000 EUR (OWU Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA TU S.A.).podstawowego KL 10 000 EUR) zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia zwiększającego sumę ubezpieczenia KL do wysokości 30 000 EUR (OWU Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA TU S.A.).
Ubezpieczenie należy wykupić bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji imprezy. Ubezpieczenie wynosi 2,60 zł/os./dzień. - Faktury za wyjazd wystawiamy na prośbę klienta, ale nie wcześniej niż 30 dniUbezpieczenie należy wykupić bezpośrednio przy dokonywaniu rezerwacji imprezy. Ubezpieczenie wynosi 2,60 zł/os./dzień. - Faktury za wyjazd wystawiamy na prośbę klienta, ale nie wcześniej niż 30 dni
przed wyjazdem i po opłaceniu całości należności. W celu otrzymania faktury prosimy o wypełnienie formularza na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/faktury - Z ważnymi uwagami dla podróżnychprzed wyjazdem i po opłaceniu całości należności. W celu otrzymania faktury prosimy o wypełnienie formularza na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/faktury - Z ważnymi uwagami dla podróżnych
oraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznychoraz najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) można zapoznać się na stronie www.indexpolska.com.pl/pages/uwagi_dla_podroznych

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


