WLOCHY „City Break: Rzym”
Wycieczka lotnicza / objazdowa 5 dniowa: Rzym - szaleństwo w wielkim mieście!
TRASA PODSTAWOWA

Termin
Cena
Oferta zawiera:

Lotnisko Kraków (Balice), Katowice (Pyrzowice) - Rzym - lotnisko. UWAGA!
Możliwość zorganizowania przejazdu autokarem z Żywca do
Krakowa / Katowic na lotnisko i z powrotem. Cena: ok. 50 zł / os.
Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży. Możliwość
wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.
DO USTALENIA
Od 1850 zł/os.
-przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)
-bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje
możliwość dopłaty do dużej walizki)
-transfer lotnisko - hotel - lotnisko
-zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelu 4* (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
- wyżywienie: 4 śniadania + 3 obiadokolacje (napoje do obiadokolacji
dodatkowo płatne)
-opieka licencjonowanego pilota
-ubezpieczenie podstawowe AXA (KL do 10.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i
bagaż do 1.000 zł)
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego
oprowadzania grup).
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 95-105 €
(w zależności od wielkości grupy) - kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją
miejską podczas realizacji programu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
wraz z kosztami ich rezerwacji (Muzea Watykańskie, Forum Romanum,
Koloseum, Usta Prawdy), lokalnych przewodników oraz słuchawki podczas
realizacji programu zwiedzania. Cena nie zawiera podatku miejskiego
w wysokości 6 €/os/noc. Opcje dla chętnych (kolacja folklorystyczna) są
dodatkowo płatne. Warto mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę.
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł
/ os.
Informacje dodatkowe:
-Dopłata do pokoju 1-osobowego +440 – 570 zł w zależności od terminu
-Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -100 zł
-Gwarancja niezmienności ceny +45 zł
Ważne informacje:
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty
programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza grupy po wnętrzach
muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym).
- Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Rzymie po
przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer lotniskowy może być
realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy.
- Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy
podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską.
- W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast
śniadania mogą zostać przygotowane pakiety śniadaniowe.
- Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub
przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej drogą mailową
– w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub
biletów. Na tydzień przed wylotem zostanie wysłane potwierdzenie ze
wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów.
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WLOCHY „City Break: Rzym”

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU:

Dzień 1
Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Rzymu. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program
zwiedzania.
Dzień 2-4
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Rzymu - w programie m.in.: Watykan - najmniejsze państwo
świata i siedziba papieży, bogate zbiory Muzeów Watykańskich, uważane za jedną z najważniejszych
kolekcji świata, miejsce wyboru kolejnych władców kościoła – unikatowa Kaplica Sykstyńska ozdobiona
wspaniałymi freskami Michała Anioła, majestatyczny Plac św. Piotra ze słynną kolumnadą Berniniego,
przepiękna Bazylika św. Piotra – jedna z najważniejszych świątyń chrześcijaństwa, zbudowana nad
grobem św. Piotra Apostoła oraz Kaplica św. Sebastiana, w której został pochowany św. Jan Paweł II
-Możliwość spotkania z papieżem na Audiencji Generalnej lub na modlitwie Anioł Pański na Placu św. Piotra
(jeśli papież będzie w Rzymie) / Uwaga! Ze względu na godziny przelotów w sezonie zimowym na
wycieczkach z Modlina, Poznania i Wrocławia nie będzie takiej możliwości. Spacer przez Rzym Antyczny,
okrągły Panteon, zwany świątynią wszystkich bogów, wejście na Kapitol, gdzie znajduje się słynna
Wilczyca Kapitolińska, spacer po pozostałościach Forum Romanum - najważniejszego placu starożytnego
miasta, otoczonego przez liczne świątynie, przejście pod pomnik historii i symbol Rzymu – Koloseum.
Wspaniały Rzym Barokowy - niewielki Plac Hiszpański wraz z uroczą fontanną Barcaccia, znane
z włoskich pokazów mody Schody Hiszpańskie, Via Condotti słynąca z luksusowych butików oraz Antico
Caffe Greco – najstarsza kawiarnia w Rzymie, w której bywała elita intelektualna Europy, Plac di Trevi
z zadziwiającą fontanną di Trevi uważaną za najpiękniejszą fontannę świata, pełen artystów Plac Navona,
gdzie znajduje się symboliczna Fontanna Czterech Rzek. Bazylika Santa Maria Maggiore
z charakterystyczną dzwonnicą, Bazylika św. Pawła za Murami z przepięknym dziedzińcem oraz
klasyczna Bazylika św. Jana na Lateranie - katedra biskupa Rzymu i znajdujące się nieopodal Święte
Schody przywiezione do Rzymu przez św. Helenę. Malownicza dzielnica Zatybrze, uważana za najstarszą
część Rzymu, niewielka Wyspa Tybrowa, na której w Starożytności znajdowała się świątynia Eskulapa
oraz pobliskie Usta Prawdy - tajemniczy medalion pełniący funkcję średniowiecznego wykrywacza kłamstw.
Dla chętnych wieczorny spacer po Rzymie oraz kolacja folklorystyczna z muzyką na żywo i włoskim
winem (30 €, w miarę dostępności miejsc). W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbowania
potraw charakterystycznych dla kuchni rzymskiej np. spaghetti carbonara z sosem na bazie
jajek, boczku i sera oraz amatriciana, również pochodzącego z regionu rzymskiego (ok. 8-10 €),
saltimbocca alla romana, czyli plastrów cielęciny z szałwią i szynką (ok. 13 €), wszechobecnej we
Włoszech pizzy, którą w Rzymie jada się na bardzo cieniutkim cieście (ok. 5 €/kawałek) czy lodów, które
dla Rzymian są podwieczorkiem idealnym (ok. 2€/kulka).
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W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Rzymie to ok.
10-15 €). Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.
Dzień 5
Po śniadaniu wykwaterowanie, transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.
Informacja o bagażu:
Cena naszych wycieczek zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza
operująca na danej trasie. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy
fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci,
nożyczki, itp.). Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego – ceny bagażu zależą od przewoźnika, trasy i
terminu wycieczki, a dodatkowy bagaż przypisany jest do konkretnej osoby. Ze względów organizacyjnych
prosimy o ostateczny wybór opcji bagażu najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym terminem wycieczki –
po tym terminie dodanie bagażu on-line może nie być możliwe.
Rezerwacja miejsc w samolocie:
Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair, nie jesteśmy w stanie
zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje możliwość
wykupienia miejsc w samolocie w opcji standard oraz premium (z większą przestrzenią na nogi). Wykupienie
miejsc premium w zależności od dostępności na danym locie – szczegóły w zakładce Linie Lotnicze.

Prosimy nie zapomnieć o stroju kąpielowym, klapkach i ręcznikach.

Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej!
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary przeciwsłoneczne,
peleryna, plecak itp.).
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości:
dowód osobisty bądź paszport.
Kod oferty: MTX/18/2017
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