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Wycieczka do Włoch - Riwiera Adriatycka
Cena: od 1055 zł

Wycieczka do Włoch - Riwiera Adriatycka
ZAKWATEROWANIE: w hotelu położonym w Rimini, pokoje 2,3,4 os z łazienkami
TERMIN

do ustalenia

MIEJSCE WYJAZDU

do ustalenia

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE

ŚWIADCZENIA NIEZAWARTE W CENIE

3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje, opieka
pilota, opieka miejscowego przewodnika w
Wenecji, transport autokarem o standardzie
turystycznym, ubezpieczenie grupy NNW 5000
zł i KL podczas pobytu zagranicą 15000 EUR w
TU
Europa,
obowiązkowa
składka
do
Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (10
zł/os), podatek VAT Marża, program.
Bilety wstępu, ubezpieczenie od kosztów
rezygnacji, obiadu w drodze powrotnej

Wycieczka do Włoch - Riwiera Adriatycka

Dodatkowe informacje
pa_czas-trwania:
Bilety wstępu: ok. 28 EUR/os
Uwagi: Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. Kolejność zwiedzania może ulec
zmianie.Przedstawiony program jest naszą propozycją, którą można modyfikować. Warunkiem
uczestnictwa jest posiadanie paszportu lub dowodu osobistego

Program
Dzień 1
Zbiórka uczestników wycieczki. Nocny przejazd przez Czechy i Austrię.

Dzień 2
Przyjazd do Rimini, zakwaterowanie, spacer po okolicy, zwiedzanie Starego Miasta w Rimini,
obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
Śniadanie. wycieczka do San Marino – zwiedzanie najstarszej republiki świata z pięknymi
krajobrazami na okolicę. Pieszy spacer wśród średniowiecznej architektury Brama św. Franciszka,
Bazylika św. Marina, taras widokowy, Plac Rządowy, Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 4
Śniadanie, wyjazd do Mirabilandii, największego wesołego miasteczka nad Adriatykiem, fantastyczny
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park rozrywki, gdzie dzieci i dorośli mogą przyjemnie spędzić czas, mając do dyspozycji 43 atrakcje
(karuzele, kolejki górskie itp.) a oprócz tego 12 spektakli (akrobacje, przedstawienia laserowe i inne).
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do Wenecji na parking Tronchetto. Przejazd słynnymi
kanałami weneckimi do placu św. Marka (przejazd tramwajem wodnym. Zwiedzanie: Most
Westchnień, Pałac Dożów, bazylika i plac św. Marka. Spacer trasą turystyczną do Ponte Rialto.
Wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez Czechy i Austrię.

Dzień 6
Powrót w godzinach porannych.
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