WŁOCHY PÓŁNOCNE - 6 DNI
Wycieczka szkolna, grupy dzieci, grupy młodzieży
Ramowy program imprezy:
01 dzień: Wyjazd w godzinach porannych. Przejazd przez Czechy. Przyjazd do Wiednia – zwiedzanie centrum miasta i czas
wolny (9h poza autokarem). Nocny przejazd przez Austrię
02 dzień: Przyjazd do Padwy – zwiedzanie (Bazylika św. Antoniego, Piazza delle Elbe, Uniwersytet); przejazd na Riwierę
Adriatycką – zakwaterowanie, czas wolny i nocleg
03 dzień: Przejazd do Rawenny – zwiedzanie (Tombo di Dante, Bazylika San Vitale, Mauzoleum Galli Placidi). Przyjazd do
Mirabilandii – pobyt w największym kompleksie rozrywkowym na Riwierze Adriatyckiej. Powrót na nocleg.
04 dzień: Przed południem czas wolny. Popołudniu wyjazd przejazd do Rimini i San Marino – spacer i czas wolny na zakupy.
Powrót na nocleg.
05 dzień: Wykwaterowanie i wyjazd do Wenecji (Uwaga! Autokar stoi poza centrum miasta. Dojazd do centrum komunikacją
publiczną lub "tramwajem wodnym". Czas pobytu poza autokarem - min. 9h), zwiedzanie: Ponte Rialto, Plac i Bazylika św.
Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, czas wolny. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną.
06 dzień: Zakończenie wycieczki w godzinach popołudniowych.
TERMIN: Do uzgodnienia
CENNIK:
Ceny aktualne w 2021 roku. W celu uzyskania nowej kalkulacji, prosimy o kontakt: +697 160 850,
centrala@agatravel.com.pl
Ilość uczestników
Opiekunowie gratis

CENA za osobę
Opiekunowie gratis

CENA za osobę

51-54 os
+3
674 zł
+4
679 zł

46-50 os

42-45 os

38-41 os

34-37 os

30-33 os

27-29 os

24-26 os

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

696 zł

727 zł

778 zł

846 zł

930 zł

1007 zł

1106 zł

+4

+4

+4

+4

+4

+4

+4

701 zł

732 zł

786 zł

852 zł

936 zł

1016 zł

1115 zł

Opiekunowie otrzymują świadczenia zawarte w cenie gratis, płacąc we własnym zakresie za wstępy itp.

ŚWIADCZENIA:
TRANSPORT – przejazd autokarem o podwyższonym standardzie
NOCLEGI – 3 w apartamentach 4, 5 lub 6 osobowych w okolicach Ravenny lub Rimini
OPIEKA pilota (nie oprowadza po wnętrzach obiektów)
SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE - korzystanie z systemu Tour-guide, ułatwiającego zwiedzanie (w przypadku rezygnacji zniżka 20 zł za osobę)
UBEZPIECZENIE – od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY - obowiązkowe dodatkowe ubezpieczenie w wysokości 10 zł za osobę
CENA NIE ZAWIERA:
Biletów wstępu, kosztów przewodnickich, przejazdy komunikacją miejską, wyżywienia, usługi przewodnickiej.
Wysokość dodatkowych kosztów zależy od ostatecznego kształtu programu.
W apartamentach nie ma bielizny pościelowej oraz środków czystości.
Sprzątanie apartamentów we własnym zakresie lub za dodatkową opłatą
W niektórych terminach istnieje konieczność wpłacenia zwrotnej kaucji.
Ceny mogą ulec zmianie.
UWAGI:
a) CENA WYCIECZKI – obowiązuje od 27.01.2020 do odwołania dla wyjazdów z Bielska-Białej, powiatów bielskiego, żywieckiego i cieszyńskiego. Przy
wyjazdach z innych rejonów prosimy o kontakt z biurem w sprawie szczegółów. Prosimy także kontaktować się w sprawie określenia ceny w
przypadku mniejszej lub większej ilości osób niż uwzględniona w cenniku.
b) PROGRAM WYJAZDU jest jedynie sugestią ciekawego spędzenia czasu podczas wyjazdu. Oczekujemy na propozycje dotyczące zmian i modyfikacji
w programie
c) TRANSPORT – wyjazdy obsługiwane są autokarami o podwyższonym standardzie (klimatyzacja, barek, video, WC). Szczegółowa informacja nt.
autokaru znana jest zazwyczaj do 7 dni przed wyjazdem

d) PILOT ustala ostateczną kolejność zwiedzanych miejsc podczas wyjazdu.

Powrót do: Włochy
Powrót do: Grupy dzieci i młodzieży - wycieczki zagraniczne
Powrót do: strona główna

Pytania? Sugestie? Rezerwacja?

AGA TRAVEL Bielsko-Biała, Konfederatów Barskich 8/9,
Tel. fax. +338 160 150, e-mail: centrala@agatravel.com.pl, gg: 5389588

