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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

WłochyWłochy
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe Magia ToskaniiMagia Toskanii  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 02.10.202102.10.2021

09.10.202109.10.2021 15591559   PLNPLN 31183118   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 1559.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 1559.00 PLN (15.09.1991)   Dorosły: 1559.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 1559.00 PLN (15.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko - BiałaBielsko - Biała  do do FlorencjaFlorencja dnia dnia 02.10.202102.10.2021  godz.  godz. 23:00 - 00:0023:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  FlorencjaFlorencja  do do Bielsko - BiałaBielsko - Biała dnia dnia 09.10.202109.10.2021  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 2 os.Pokój 2 os.

CountryCountry : : 
Włochy Włochy 
Program ramowyProgram ramowy : : 
POLSKA - CHIANCIANO TERME - VAL D'ORCIA - SIENA - SAN GIMIGNANO - MONTECATINI TERME - PIOMBINO - WYSPA ELBA - PORTOFERRAIO - PIZA - LUKA - GROTTA DEL VENTO - FLORENCJA POLSKA - CHIANCIANO TERME - VAL D'ORCIA - SIENA - SAN GIMIGNANO - MONTECATINI TERME - PIOMBINO - WYSPA ELBA - PORTOFERRAIO - PIZA - LUKA - GROTTA DEL VENTO - FLORENCJA 1 dzień1 dzień
(sobota)(sobota)  - wyjazd z Polski.  - wyjazd z Polski. 2 dzień (niedziela)2 dzień (niedziela)  - w godzinach popołudniowych przyjazd na nocleg w okolice  - w godzinach popołudniowych przyjazd na nocleg w okolice Chianciano TermeChianciano Terme  , zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja - nocleg. Następnego dnia od rana , zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja - nocleg. Następnego dnia od rana
zwiedzanie Toskaniizwiedzanie Toskanii  .  . 3 dzień (poniedziałek)3 dzień (poniedziałek)  - po śniadaniu przejazd do  - po śniadaniu przejazd do Val d'OrciaVal d'Orcia  , najpiękniejszej i najbardziej malowniczej części Toskanii, która w całości została wpisana na Listę Światowego , najpiękniejszej i najbardziej malowniczej części Toskanii, która w całości została wpisana na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO, ze względu na swoje wyjątkowe walory krajobrazowe. To stąd pochodzi większość słynnych widoków będących wizytówką Toskanii. Finałową scenę z filmu "Gladiator", gdy rannyDziedzictwa UNESCO, ze względu na swoje wyjątkowe walory krajobrazowe. To stąd pochodzi większość słynnych widoków będących wizytówką Toskanii. Finałową scenę z filmu "Gladiator", gdy ranny
Maximus umierając w rzymskim Koloseum "duchem" przenosi się w rodzinne strony na pole dojrzałego zboża i podąża w kierunku domu oraz czekających na polnej drodze żony i syna nakręcono u podnóżaMaximus umierając w rzymskim Koloseum "duchem" przenosi się w rodzinne strony na pole dojrzałego zboża i podąża w kierunku domu oraz czekających na polnej drodze żony i syna nakręcono u podnóża
Pienzy, a dokładnie pomiędzy miasteczkiem, a gospodarstwem agroturystycznym Terrapille. W programie zwiedzanie: Pienzy, a dokładnie pomiędzy miasteczkiem, a gospodarstwem agroturystycznym Terrapille. W programie zwiedzanie: MontepulcianoMontepulciano  PinezyPinezy  ,  , BagnoBagno . Przy okazji zwiedzania degustacja toskańskich . Przy okazji zwiedzania degustacja toskańskich
specjałów: win z Montepulciano, owczych serów i najlepszej oliwy. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. specjałów: win z Montepulciano, owczych serów i najlepszej oliwy. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 4 dzień (wtorek)4 dzień (wtorek)  - po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie  - po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd na zwiedzanie SienySieny  . Rozpoczęcie . Rozpoczęcie
zwiedzania miasta, które przez wielu uważane jest za najpiękniejsze w Toskanii. Siena jest wpisana na listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Legenda głosi, że zostało założone przezzwiedzania miasta, które przez wielu uważane jest za najpiękniejsze w Toskanii. Siena jest wpisana na listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Legenda głosi, że zostało założone przez
Seniusza, syna Remusa, dlatego na ulicach, podobnie jak w Rzymie, nietrudno znaleźć symbole wilczycy. Wszystkie drogi w Sienie prowadzą na Piazza del Campo, gdzie zobaczymy Katedrę orazSeniusza, syna Remusa, dlatego na ulicach, podobnie jak w Rzymie, nietrudno znaleźć symbole wilczycy. Wszystkie drogi w Sienie prowadzą na Piazza del Campo, gdzie zobaczymy Katedrę oraz
przespacerujemy się przepięknymi uliczkami Starego Miasta. Następnie przejedziemy na zwiedzanie przespacerujemy się przepięknymi uliczkami Starego Miasta. Następnie przejedziemy na zwiedzanie San GimignanoSan Gimignano – miasta "14 wież“ zwane średniowiecznym Manha�anem, gdzie zobaczymy m.in. – miasta "14 wież“ zwane średniowiecznym Manha�anem, gdzie zobaczymy m.in.
kolegiatę Santa Maria Asuntapo. Przejazd do hotelu w okolicach kolegiatę Santa Maria Asuntapo. Przejazd do hotelu w okolicach Monteca�ni TermeMonteca�ni Terme  , obiadokolacja i nocleg. , obiadokolacja i nocleg.  5 dzień (środa)5 dzień (środa)  - po śniadaniu przejazd do portu w  - po śniadaniu przejazd do portu w PiombinoPiombino , przeprawa promowa na  , przeprawa promowa na ElbęElbę  do do
miejscowośći miejscowośći PortoferraioPortoferraio . Do stolicy dobiajają wszystkie promy. Potężne mury obronne wyspy, zbudowane w obronie przed piratami, są widoczne z daleka: Fort Medice, Fort Focardo, Fort Stella, bas�on . Do stolicy dobiajają wszystkie promy. Potężne mury obronne wyspy, zbudowane w obronie przed piratami, są widoczne z daleka: Fort Medice, Fort Focardo, Fort Stella, bas�on
Linguella. Portoferraio to jednocześnie miasto schodów i stromych uliczek, z których rozpościera się piękny widok na morze. Zwiedzanie miasteczka: spacer po starym mieście, w trakcie którego zobaczymyLinguella. Portoferraio to jednocześnie miasto schodów i stromych uliczek, z których rozpościera się piękny widok na morze. Zwiedzanie miasteczka: spacer po starym mieście, w trakcie którego zobaczymy
fortyfikacje, Teatr Miejski i zwiedzimy rezydencję Napoleona Palazzio dei Mulini. Czas wolny, możliwość krótkiego plażowania. Powrót promem do Piombino. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. fortyfikacje, Teatr Miejski i zwiedzimy rezydencję Napoleona Palazzio dei Mulini. Czas wolny, możliwość krótkiego plażowania. Powrót promem do Piombino. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 66
dzień (czwartek)dzień (czwartek)  - po śniadaniu przejazd do  - po śniadaniu przejazd do PizyPizy  . Zwiedzanie "Pola Cudów" z Krzywą Wieżą, katedrą, baptysterium i dzwonnicą. Następnie przejazd do  . Zwiedzanie "Pola Cudów" z Krzywą Wieżą, katedrą, baptysterium i dzwonnicą. Następnie przejazd do LukiLuki  , przepięknej miejscowości z , przepięknej miejscowości z
charakterystycznymi murami okalającymi stare miasto, gdzie mieszkał i tworzył Giacommo Puccini. W programie zwiedzania: katedra, kościół San Michele in Foro, Casta di Puccini, kościół San Mar�no,charakterystycznymi murami okalającymi stare miasto, gdzie mieszkał i tworzył Giacommo Puccini. W programie zwiedzania: katedra, kościół San Michele in Foro, Casta di Puccini, kościół San Mar�no,
mury obronne, Piazza dell'Amfiteatro, kościół San Frediano. Następnie przejazd i zwiedzanie jednej z najpiękniejszych jaskini w Europie - mury obronne, Piazza dell'Amfiteatro, kościół San Frediano. Następnie przejazd i zwiedzanie jednej z najpiękniejszych jaskini w Europie - Gro�a del VentoGro�a del Vento - Groty Wiatru (prosimy zabrać odpowiednie - Groty Wiatru (prosimy zabrać odpowiednie
obuwie i ubranie; w grocie panuje temperatura ok. 10 stopni i dość duża wilgotność powietrza). Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. obuwie i ubranie; w grocie panuje temperatura ok. 10 stopni i dość duża wilgotność powietrza). Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 7 dzień (piątek)7 dzień (piątek)  - po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do - po śniadaniu wykwaterowanie i przejazd do
FlorencjiFlorencji  , miasta sztuki, w którym narodził się włoski Renesans. W programie zwiedzania: Ponte Vecchio, Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, kościół Santa Croce, katedra NMP Kwietnej, baptysterium, , miasta sztuki, w którym narodził się włoski Renesans. W programie zwiedzania: Ponte Vecchio, Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, kościół Santa Croce, katedra NMP Kwietnej, baptysterium,
dzwonnica. Możliwość fakultatywnego zwiedzania Galerii Uffizi z przewodnikiem (przy minimum 20 osobach chętnych - koszt ok. 25 euro/osoba). Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach późnodzwonnica. Możliwość fakultatywnego zwiedzania Galerii Uffizi z przewodnikiem (przy minimum 20 osobach chętnych - koszt ok. 25 euro/osoba). Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach późno
popołudniowych. popołudniowych. 8 dzień (sobota)8 dzień (sobota)  - przekroczenie granicy Polski w godzinach porannych. - przekroczenie granicy Polski w godzinach porannych.  
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
W trakcie zwiedzania zakwaterowanie w hotelach***. 2 noclegi w okolicach Chianciano Terme, 3 noclegi w okolicy Monteca�ni Terme. W każdym z hoteli zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych zW trakcie zwiedzania zakwaterowanie w hotelach***. 2 noclegi w okolicach Chianciano Terme, 3 noclegi w okolicy Monteca�ni Terme. W każdym z hoteli zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych z
łazienkami.łazienkami.  
W cenieW cenie: : 
  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych,   5 noclegów w hotelach***,   5 śniadań,     Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych,   5 noclegów w hotelach***,   5 śniadań,   zwiedzanie Włochzwiedzanie Włoch wg programu: zwiedzanie Val d'Orcia, zwiedzanie Sieny, zwiedzanie San Gimigano, zwiedzanie wg programu: zwiedzanie Val d'Orcia, zwiedzanie Sieny, zwiedzanie San Gimigano, zwiedzanie
Portoferraio, zwiedzanie Pizy, zwiedzanie Luki, zwiedzanie Vento, zwiedzanie Florencji,   transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta),   opieka pilota i przewodników. Portoferraio, zwiedzanie Pizy, zwiedzanie Luki, zwiedzanie Vento, zwiedzanie Florencji,   transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta),   opieka pilota i przewodników. 
Dodatkowo płatne obowiązkowoDodatkowo płatne obowiązkowo: : 
Ubezpieczenie KL, NW: 90 PLN/os., dopłata do wyżywienia HB - 50 EUR/os (płatne w autokarze) lub 240 PLN przy rezerwacji w Polsce bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawy słuchawkowe,Ubezpieczenie KL, NW: 90 PLN/os., dopłata do wyżywienia HB - 50 EUR/os (płatne w autokarze) lub 240 PLN przy rezerwacji w Polsce bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, zestawy słuchawkowe,
wjazdy do miast, opłaty lokalne oraz miejscowi przewodnicy około 135 EUR/os. (kwota nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi), Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20 PLN/os.wjazdy do miast, opłaty lokalne oraz miejscowi przewodnicy około 135 EUR/os. (kwota nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi), Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20 PLN/os.
Dodatkowo płatne opcjonalnieDodatkowo płatne opcjonalnie::

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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• Kup Sobie Spokój: • Kup Sobie Spokój: 80 PLN/os.80 PLN/os. , (daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami paliwowymi i kursowymi. W przypadku rezygnacji z , (daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami paliwowymi i kursowymi. W przypadku rezygnacji z
imprezy, opłata za usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi),imprezy, opłata za usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi),   • • pakiet 3 ubezpieczeń w jednympakiet 3 ubezpieczeń w jednym  : KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ w cenie specjalnej  : KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ w cenie specjalnej 150 PLN,150 PLN,   • rezerwacja• rezerwacja
miejsc w autokarze: miejsc w autokarze: 75 PLN/os.75 PLN/os. , ,   • ubezpieczenie od chorób przewlekłych: • ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 100 PLN/os100 PLN/os  ., .,   • bezpieczny bagaż: • bezpieczny bagaż: 50 PLN/os.50 PLN/os. . .   
WyżywienieWyżywienie: : 
W cenie 5 śniadań kontynentalnych serwowanych do stołu. Obowiązkowo należy wykupić 5 obiadokolacji w cenie 50 euro/os. Obiadokolacje serwowane, dwudaniowe. Napoje do obiadokolacji dodatkowoW cenie 5 śniadań kontynentalnych serwowanych do stołu. Obowiązkowo należy wykupić 5 obiadokolacji w cenie 50 euro/os. Obiadokolacje serwowane, dwudaniowe. Napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne. Płatność za wyżywienie dokonywana jest w autokarze lub w przypadku zaznaczenia na rezerwacji doliczane jest do sumy rezerwacji w PLN.płatne. Płatność za wyżywienie dokonywana jest w autokarze lub w przypadku zaznaczenia na rezerwacji doliczane jest do sumy rezerwacji w PLN.  
WażneWażne: : 
Opłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty finansowane są: checkpointy, parkingi, wydatki graniczne, taksa (zgodna zOpłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty finansowane są: checkpointy, parkingi, wydatki graniczne, taksa (zgodna z
ofertą), opłaty związane z realizacją programu i inne nieprzewidziane programem.ofertą), opłaty związane z realizacją programu i inne nieprzewidziane programem.  Opłata zbierana jest w autokarze po przekroczeniu granicy Polski.Opłata zbierana jest w autokarze po przekroczeniu granicy Polski.   Przejazdy po Polsce mogą być realizowane autokaremPrzejazdy po Polsce mogą być realizowane autokarem
klasy LUX, busem lub samochodem osobowym. Transport autokarem docelowym odbywa się od granicy Polski.klasy LUX, busem lub samochodem osobowym. Transport autokarem docelowym odbywa się od granicy Polski.   
TransportTransport: : 
Transport autokarem z Polski około 16 godzin od granicy polskiej. Przejazd przez Czechy, Austrię i Włochy. Przyjazd do Włoch w okolicach godziny 17:00. Na terenie Polski istnieje możliwość przesiadek orazTransport autokarem z Polski około 16 godzin od granicy polskiej. Przejazd przez Czechy, Austrię i Włochy. Przyjazd do Włoch w okolicach godziny 17:00. Na terenie Polski istnieje możliwość przesiadek oraz
transportu mikro i minibusami. Podane godziny mogą ulec zmianie.transportu mikro i minibusami. Podane godziny mogą ulec zmianie.  
Pozostałe informacjePozostałe informacje: : 
Spotkanie organizacyjne odbywa się w dniu przyjazdu lub dnia następnego. Na spotkaniu przekazywane są niezbędne informacje dotyczące wycieczki.Spotkanie organizacyjne odbywa się w dniu przyjazdu lub dnia następnego. Na spotkaniu przekazywane są niezbędne informacje dotyczące wycieczki.   Program zwiedzania może ulec zmianie. ZwiedzanieProgram zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie
części punktów programu odbywa się z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości. Prosimy o przygotowanie odliczonejczęści punktów programu odbywa się z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości. Prosimy o przygotowanie odliczonej
kwoty około 135 euro na bilety wstępu, zestawy słuchawkowe, opłaty klimatyczne, wjazdówki do miast oraz miejscowych przewodników. Opłata zbierana będzie przez Pilota przed rozpoczęciem objazdu.kwoty około 135 euro na bilety wstępu, zestawy słuchawkowe, opłaty klimatyczne, wjazdówki do miast oraz miejscowych przewodników. Opłata zbierana będzie przez Pilota przed rozpoczęciem objazdu.
Niniejsza kwota może ulec zmianie w zależności od liczby osób biorących udział w wycieczce. Pilot rozlicza się ze wstępów. Opłata za lokalnych przewodników jest kalkulowana na całą grupę i nie podlegaNiniejsza kwota może ulec zmianie w zależności od liczby osób biorących udział w wycieczce. Pilot rozlicza się ze wstępów. Opłata za lokalnych przewodników jest kalkulowana na całą grupę i nie podlega
odliczeniu w przypadku samodzielnego zwiedzania. odliczeniu w przypadku samodzielnego zwiedzania. 
UbezpieczenieUbezpieczenie: : 
PROMOCJA ! Pakiet 3 ubezpieczeń w jednym: KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ ubezpieczenie KUP SOBIE SPOKÓJ daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jejPROMOCJA ! Pakiet 3 ubezpieczeń w jednym: KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ ubezpieczenie KUP SOBIE SPOKÓJ daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej
rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. Rezygnację należy skutecznie zgłosić do 22 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata zarozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. Rezygnację należy skutecznie zgłosić do 22 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za
usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi. ubezpieczenie od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH daje pełną ochronę w przypadku osób, które cierpią na przewlekłe choroby (międzyusługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi. ubezpieczenie od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH daje pełną ochronę w przypadku osób, które cierpią na przewlekłe choroby (między
innymi: nadciśnienie, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne i inne)Uwaga: Bez ubezpieczenia od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówićinnymi: nadciśnienie, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne i inne)Uwaga: Bez ubezpieczenia od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić
wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia lub następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadkach dolegliwości związanych lub wynikających z przewlekłych zachorowań. ubezpieczenie BAGAŻUwypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia lub następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadkach dolegliwości związanych lub wynikających z przewlekłych zachorowań. ubezpieczenie BAGAŻU
pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu.Wykupując pakiet 3w1 automatycznie wzrastają sumy ubezpieczenia: koszty leczenia 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1000pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu.Wykupując pakiet 3w1 automatycznie wzrastają sumy ubezpieczenia: koszty leczenia 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1000
PLN, odpowiedzialność cywilna 5000 EUR. szczegóły: h�ps://www.funclub.pl/dokumenty PLN, odpowiedzialność cywilna 5000 EUR. szczegóły: h�ps://www.funclub.pl/dokumenty 
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Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


