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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

WłochyWłochy
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe Szwajcaria I Włochy- Koleje Retyckie I Włoski StylSzwajcaria I Włochy- Koleje Retyckie I Włoski Styl  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 30.09.202130.09.2021

06.10.202106.10.2021 20892089   PLNPLN 41784178   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 2089.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 2089.00 PLN (15.09.1991)   Dorosły: 2089.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 2089.00 PLN (15.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko - BiałaBielsko - Biała  do do MilanMilan dnia dnia 30.09.202130.09.2021  godz.  godz. 23:50 - 00:0023:50 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  MilanMilan   do do Bielsko - BiałaBielsko - Biała dnia dnia 06.10.202106.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: ŚniadaniaŚniadania Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 os.Pokój 2 os.

CountryCountry : : 
Włochy Włochy 
Program ramowyProgram ramowy : : 
POLSKA - RHEINFALL - ZURYCH - CZERWONY POCIĄG - SANKT MORITZ - TIRANO - MEDIOLAN - BOLONIA - FERRARA - PADWA POLSKA - RHEINFALL - ZURYCH - CZERWONY POCIĄG - SANKT MORITZ - TIRANO - MEDIOLAN - BOLONIA - FERRARA - PADWA Dzień 1Dzień 1  - wyjazd z Polski w godzinach wczesnoporannych, przejazd przez - wyjazd z Polski w godzinach wczesnoporannych, przejazd przez
Niemcy i Szwajcarię wieczorem przyjazd na nocleg w Szwajcarii lub Austrii. Niemcy i Szwajcarię wieczorem przyjazd na nocleg w Szwajcarii lub Austrii. Dzień 2Dzień 2  - po śniadaniu przejazd na  - po śniadaniu przejazd na Rheinfall (wodospady Renu)Rheinfall (wodospady Renu)  – największego wodospadu w Europie, przepięknie położonego – największego wodospadu w Europie, przepięknie położonego
pośród dwóch majestatycznych zamków Laufen i Woth. "Mała Niagara" usytuowana jest w pobliżu miejscowości Szafuza, szerokość jego kaskady sięga ponad 150 metrów, a woda spada w dół z wysokościpośród dwóch majestatycznych zamków Laufen i Woth. "Mała Niagara" usytuowana jest w pobliżu miejscowości Szafuza, szerokość jego kaskady sięga ponad 150 metrów, a woda spada w dół z wysokości
150 metrów. W ciągu sekundy przepływa tu niemalże 700 tysięcy litrów wody. W okolicy jest też parę punktów widokowych, jeden z nich położony jest tuż nad przełomem na skale, która zdaje się zanikać150 metrów. W ciągu sekundy przepływa tu niemalże 700 tysięcy litrów wody. W okolicy jest też parę punktów widokowych, jeden z nich położony jest tuż nad przełomem na skale, która zdaje się zanikać
na tle kłębiącej się przy spadku wody. Następnie przejazd na zwiedzanie na tle kłębiącej się przy spadku wody. Następnie przejazd na zwiedzanie ZurychuZurychu , metropolii licznych atrakcji, położonej nad wodą, z widokiem na ośnieżone alpejskie szczyty na horyzoncie. , metropolii licznych atrakcji, położonej nad wodą, z widokiem na ośnieżone alpejskie szczyty na horyzoncie.
Przespacerujemy się dawnym rowem obronnym, który przed ponad 150 laty zmienił się w jedną z najsłynniejszych ulic handlowych na świecie, Bahnhofstrasse.. W programie m.in: Fraumunster,Przespacerujemy się dawnym rowem obronnym, który przed ponad 150 laty zmienił się w jedną z najsłynniejszych ulic handlowych na świecie, Bahnhofstrasse.. W programie m.in: Fraumunster,
Grossmunster, Buerkliplatz, Bellevue Square, Na zwiedzających czeka w Zurichu ponad 50 muzeów, z których 14 prezentuje dzieła sztuki. W czasie wolnym będziecie mieli Państwo wybrać się do wybranychGrossmunster, Buerkliplatz, Bellevue Square, Na zwiedzających czeka w Zurichu ponad 50 muzeów, z których 14 prezentuje dzieła sztuki. W czasie wolnym będziecie mieli Państwo wybrać się do wybranych
przez siebie. Przed zmrokiem zajrzymy na Starówkę z galeriami sztuki, antykwariatami i sklepami ze starociami. Wieczorem zamieni się ona w dzielnicę rozrywki opanowaną przez kolorową publiczność.przez siebie. Przed zmrokiem zajrzymy na Starówkę z galeriami sztuki, antykwariatami i sklepami ze starociami. Wieczorem zamieni się ona w dzielnicę rozrywki opanowaną przez kolorową publiczność.
Rejs statkiem wycieczkowym po jeziorze Zuryskim. Następnie przejazd do hotelu na nocleg. Rejs statkiem wycieczkowym po jeziorze Zuryskim. Następnie przejazd do hotelu na nocleg. Dzień 3Dzień 3  - po śniadaniu przejazd najpiękniejszą trasą kolejową na świecie w słynnym " - po śniadaniu przejazd najpiękniejszą trasą kolejową na świecie w słynnym "  czerwonym pociągu czerwonym pociągu ". ".
Pociąg pokonuje z łatwością 55 tuneli, 196 mostów i wzniesień o nachyleniu do 70 promili. Na wysokości 2253 m n.p.m. znajduje się najwyższy punkt kolei - Pociąg pokonuje z łatwością 55 tuneli, 196 mostów i wzniesień o nachyleniu do 70 promili. Na wysokości 2253 m n.p.m. znajduje się najwyższy punkt kolei - Ospizio BerninaOspizio Bernina  . Ta maestria inżynierii . Ta maestria inżynierii
kolejowej, wpisana na listę UNESCO, określana jest przez wielu podróżników, jako najbardziej niesamowita rzecz, jaką widzieli w życiu. Z Chur udamy się w panoramiczną podroż do mieniących siękolejowej, wpisana na listę UNESCO, określana jest przez wielu podróżników, jako najbardziej niesamowita rzecz, jaką widzieli w życiu. Z Chur udamy się w panoramiczną podroż do mieniących się
lodowcami gór, by zobaczyć słynny, luksusowy kurort lodowcami gór, by zobaczyć słynny, luksusowy kurort Sankt MoritzSankt Moritz  . St. Moritz to jeden z najbardziej ekskluzywnych i eleganckich, a jednocześnie z najstarszych kurortów na świecie. Sławę zyskał w połowie . St. Moritz to jeden z najbardziej ekskluzywnych i eleganckich, a jednocześnie z najstarszych kurortów na świecie. Sławę zyskał w połowie
XIX wieku. Jak głosi legenda, wcześniej miejscowość świeciła pustkami od jesieni do wiosny. Tylko latem przybywali do miejscowych wód kuracjusze. Zrozpaczony właściciel jednego z hoteli, nie mogącXIX wieku. Jak głosi legenda, wcześniej miejscowość świeciła pustkami od jesieni do wiosny. Tylko latem przybywali do miejscowych wód kuracjusze. Zrozpaczony właściciel jednego z hoteli, nie mogąc
doliczyć się strat, wpadł na pewien pomysł. Zaproponował grupie odwiedzających go angielskich dżentelmenów układ. Niech przyjadą do St. Moritz także zimą. Jeśli nie będą zadowoleni z pobytu, pokryjedoliczyć się strat, wpadł na pewien pomysł. Zaproponował grupie odwiedzających go angielskich dżentelmenów układ. Niech przyjadą do St. Moritz także zimą. Jeśli nie będą zadowoleni z pobytu, pokryje
wszelkie koszty ich utrzymania z własnej kieszeni bez względu na wysokość wydatków. Podstęp się udał. Dżentelmeni ulegli czarowi ośnieżonej doliny, w której bez przerwy świeci słońce, i opowiedzieli owszelkie koszty ich utrzymania z własnej kieszeni bez względu na wysokość wydatków. Podstęp się udał. Dżentelmeni ulegli czarowi ośnieżonej doliny, w której bez przerwy świeci słońce, i opowiedzieli o
tym niezwykłym miejscu innym. Po zakończeniu wizyty w zimowej stolicy Szwajcarii zjedziemy pociągiem w dół do włoskiego tym niezwykłym miejscu innym. Po zakończeniu wizyty w zimowej stolicy Szwajcarii zjedziemy pociągiem w dół do włoskiego TiranoTirano . Miejscowość stała się ważnym miejscem tranzytowym dzięki Kolejom . Miejscowość stała się ważnym miejscem tranzytowym dzięki Kolejom
Retyckim, które linie łączącą je z Chur uruchomiły w 1908 r. Przejazd na obiadokolację i nocleg w Lombardii.Retyckim, które linie łączącą je z Chur uruchomiły w 1908 r. Przejazd na obiadokolację i nocleg w Lombardii.   Dzień 4Dzień 4  - po śniadaniu przejazd do  - po śniadaniu przejazd do MediolanuMediolanu , który został założony przez Celtów w 600 roku , który został założony przez Celtów w 600 roku
pne. Rzymianie nazwali miasto Mediolanum, czyli śródziemnomorskie w języku łacińskim. Mediolan jest drugim co do wielkości włoskim miastem (po Rzymie). Cieszy się również renomą stolicypne. Rzymianie nazwali miasto Mediolanum, czyli śródziemnomorskie w języku łacińskim. Mediolan jest drugim co do wielkości włoskim miastem (po Rzymie). Cieszy się również renomą stolicy
gospodarczej Włoch. W programie zwiedzania m.in.: Piazza Duomo, galeria Vi�orio Emanuele, La Scala, Castello Sfarcesco. Czas wolny na spokojny spacer po Mediolanie. W godzinach wieczornychgospodarczej Włoch. W programie zwiedzania m.in.: Piazza Duomo, galeria Vi�orio Emanuele, La Scala, Castello Sfarcesco. Czas wolny na spokojny spacer po Mediolanie. W godzinach wieczornych
przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.  Dzień 5Dzień 5  - po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejedziemy na krótkie zwiedzanie  - po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejedziemy na krótkie zwiedzanie BoloniiBolonii  , miasta szynki, erotycznej fontanny, wieży oraz najstarszego i , miasta szynki, erotycznej fontanny, wieży oraz najstarszego i
największego Uniwersytetu we Włoszech. Z Bolonią wiąże sie jeden z zabawniejszych sekretów włoskich. Dotyczy on głównego zabytku miasta, Fontana del Ne�uno, zwanego przez mieszkańców ilnajwiększego Uniwersytetu we Włoszech. Z Bolonią wiąże sie jeden z zabawniejszych sekretów włoskich. Dotyczy on głównego zabytku miasta, Fontana del Ne�uno, zwanego przez mieszkańców il
Gigante. Autor pomnika, Jean de Boulogne, zwany Giambologną, chciał obdarzyć Neptuna o wiele bujniejszym przyrodzeniem, na co oczywiście nie zgodził się Kościół. Artysta dostosował się do próśbGigante. Autor pomnika, Jean de Boulogne, zwany Giambologną, chciał obdarzyć Neptuna o wiele bujniejszym przyrodzeniem, na co oczywiście nie zgodził się Kościół. Artysta dostosował się do próśb
swego zleceniodawcy, kardynała Karola Boromeusza, ale też nie chciał umniejszać rzymskiemu bogu wody chmur i deszczu. Sprawił więc, że kciuk Neptuna widziany z określonej perspektywy wygląda jakswego zleceniodawcy, kardynała Karola Boromeusza, ale też nie chciał umniejszać rzymskiemu bogu wody chmur i deszczu. Sprawił więc, że kciuk Neptuna widziany z określonej perspektywy wygląda jak
penis we wzwodzie :) W godzinach popołudniowych przejazd do penis we wzwodzie :) W godzinach popołudniowych przejazd do FerraryFerrary  . W programie zwiedzania m.in.: zamek Castello Estense, średniowieczny uniwersytet, pałace renesansowe Palazzo dei Diaman�, . W programie zwiedzania m.in.: zamek Castello Estense, średniowieczny uniwersytet, pałace renesansowe Palazzo dei Diaman�,
Casa Romei, Palazzo Schifanoia, niezapomniana starówka. Przejazd na obiadokolację i nocleg.Casa Romei, Palazzo Schifanoia, niezapomniana starówka. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  Dzień 6Dzień 6  - po śniadaniu przejazd do  - po śniadaniu przejazd do PadwyPadwy  , zwiedzanie Bazyliki Św. Antoniego, Prato Della Valle, Uniwersytet. , zwiedzanie Bazyliki Św. Antoniego, Prato Della Valle, Uniwersytet.
Po krótkim czasie wolnym wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd przez kraje tranzytowe.Po krótkim czasie wolnym wyjazd w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd przez kraje tranzytowe.  Dzień 7Dzień 7  - Przyjazd do poszczególnych miast w Polsce. - Przyjazd do poszczególnych miast w Polsce.  
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
Zakwaterowanie w hotelach **/*** położonych w okolicach miast na trasie zwiedzania. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.Zakwaterowanie w hotelach **/*** położonych w okolicach miast na trasie zwiedzania. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.  
W cenieW cenie: : 
2 noclegi (hotel **/***, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami) z BB (śniadania) na terenie Szwajcarii lub Austrii, 3 noclegi (hotel **/***, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami z HB (śniadania i obiadokolacje) na2 noclegi (hotel **/***, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami) z BB (śniadania) na terenie Szwajcarii lub Austrii, 3 noclegi (hotel **/***, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami z HB (śniadania i obiadokolacje) na
terenie Włoch, zwiedzanie według programu, transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta), opiekę pilota / przewodnika, wyżywienie zgodnie z programem. terenie Włoch, zwiedzanie według programu, transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta), opiekę pilota / przewodnika, wyżywienie zgodnie z programem. 
Dodatkowo płatneDodatkowo płatne

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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obowiązkowoobowiązkowo: : 
ubezpieczenie KL/NNW: 90 PLN/os., koszty realizacji programu - około 140 CHF i 40 EUR/os., Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20 PLN/os. ubezpieczenie KL/NNW: 90 PLN/os., koszty realizacji programu - około 140 CHF i 40 EUR/os., Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20 PLN/os. 
Dodatkowo płatne opcjonalnieDodatkowo płatne opcjonalnie: : 
pakiet 3 ubezpieczeń w jednym: KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ w cenie specjalnej 100 PLN, Kup Sobie Spokój: 80 PLN/os., (daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21pakiet 3 ubezpieczeń w jednym: KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ w cenie specjalnej 100 PLN, Kup Sobie Spokój: 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 imprezy, opłata za usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi), ubezpieczenie od choróbdni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami paliwowymi i kursowymi. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi), ubezpieczenie od chorób
przewlekłych: 100 PLN/os., bezpieczny bagaż: 50 PLN/os., rezerwacja miejsc w autokarze: 75 PLN/os., przewlekłych: 100 PLN/os., bezpieczny bagaż: 50 PLN/os., rezerwacja miejsc w autokarze: 75 PLN/os., 
WyżywienieWyżywienie: : 
W cenie zapewniamy 5 śniadań i 3 obiadokolacje w hotelach na terenie Włoch. Obiadokolacje 2-daniowe, serwowane do stołu. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne. W trakcie zwiedzania na terenieW cenie zapewniamy 5 śniadań i 3 obiadokolacje w hotelach na terenie Włoch. Obiadokolacje 2-daniowe, serwowane do stołu. Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne. W trakcie zwiedzania na terenie
Szwajcarii planujemy czas wolny na obiadokolacje (płatne we własnym zakresie).Szwajcarii planujemy czas wolny na obiadokolacje (płatne we własnym zakresie).   
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 około 10 godzin od granicy polskiej. Przejazd przez Niemcy w kierunku Szwajcarii. Powrót przez Austrię i Czechy. Przyjazd do poszczególnych miast w Polsce w godzinach rannych iTransport autokarem około 10 godzin od granicy polskiej. Przejazd przez Niemcy w kierunku Szwajcarii. Powrót przez Austrię i Czechy. Przyjazd do poszczególnych miast w Polsce w godzinach rannych i
południowych.południowych.  
Dobrze wiedziećDobrze wiedzieć : : 
Program zwiedzania jest ramowy i może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po wnętrzach zwiedzanych obiektów.Program zwiedzania jest ramowy i może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza po wnętrzach zwiedzanych obiektów.  
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
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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.


