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--- czytelny podpis i pieczątka ---

Włochy, Rzym i Watykan
Dane szczegółowe
kod oferty: RW1
data przybycia:
data wyjazdu:
wyżywienie: śniadania
rodzaj transportu: Dojazd własny

kategoria: 4*
czas trwania / ilość dni: 3
liczba osób: 2
zakwaterowanie: 4*
cena za wybraną ilość osób: 760 EUR

Program realizowany już przy 2 osobach.

Rzym i Watykan
Dzień 1
Przelot do Rzymu, spotkanie z kierowcą, który będzie trzymał kartkę Hawajskie Aloha, transfer do hotelu położonego w
centrum Rzymu, zakwaterowanie.
Dzień 2
Słynne place i fontanny Rzymu:
●
●
●
●
●
●

●

Plac Rotundy - w licznych kafejkach można delektować się tak cappuccino jak i wspaniałym widokiem na Panteon
Fontanna Di Trevi - największa w Rzymie i najsłynniejsza fontanna świata, "wystąpiła" w filmie Dolce Vita
Plac Hiszpański - najbardziej widowiskowy plac w Rzymie, o każdej porze wypełniony Rzymianami i turystami
Schody Hiszpańskie - najsłynniejsze schody świata, wiosną dekorowane azaliami, na Boże Narodzenie szopką
Ulica Condotti - jedna z najbardziej ekskluzywnych ulic z eleganckimi wystawami sklepów Prada, Gucci, Valentino
Plac Navona - kiedyś starożytny stadion, dziś plac o barokowej scenerii, jedno z najbardziej znanych i romantycznych
miejsc.
Campo de' Fiori - słynny plac gdzie odbywa się codziennie malowniczy rynek warzywno – owocowo – kwiatowy

Rzym starożytny:
●
●
●
●
●
●
●

Koloseum - starożytny amfiteatr, symbol miasta znany na całym świecie (wejście bez kolejki)
Łuk upamiętniający cesarza Konstantyna Wielkiego
Palatyn - miejsce osiedlenia się Romulusa, legendarnego założyciela Rzymu
Forum Romanum - reprezentacyjny plac miejski starożytnych Rzymian
Kapitol - najważniejsze wzgórze Rzymu, dziś rezyduje tu burmistrz Rzymu
Teatr Marcellusa - budynek zbudowany przez cesarza Augusta w I wieku p.n.e!
Panteon - jedna z najbardziej znanych i najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytności

Dzień 3
Watykan i jego skarby (wejście bez kolejki)
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Muzea Watykańskie - jedne z najciekawszych muzeów, co roku odwiedza je blisko 4 miliony osób
Papieska kolekcja malarstwa takich mistrzów jak: Giotto, Rafael Santi, Leonardo da Vinci i Caravaggio
Dziedziniec Szyszki, Grupa Laokoona, Galeria Kandelabrów, Galeria Arrasów, Galeria Map Kartograficznych
Kaplica Sykstyńska - papieska kaplica z freskami Michala Anioła, gdzie odbywa się konklawe
Bazylika Św. Piotra jeden z największych kościołów świata, symbol świata chrześcijańskiego
Grób Świętego Jana Pawła II
Plac Św. Piotra - imponujący plac otoczony eliptyczna kolumnada Berniniego
Ogrody Watykańskie
Dom św. Marty gdzie mieszka papież Franciszek, Siedziby Instytucji Watykanu: Dworzec Kolejowy, Radio Watykańskie,
Pałac Rządowy z herbem papieskim (z zewnątrz)

Dzień 4
Wykwaterowanie z pokoju do godz. 10.00, możliwość pozostawienia bagaży w recepcji hotelu, transfer z hotelu na lotnisko
w Rzymie.

Cena zawiera:
●
●

Transfery z kierowcą w Rzymie samochodem lub busem lotnisko – hotel – lotnisko
Zakwaterowanie w hotelu w centrum Rzymu, kategorii lokalnej 4*

●
●
●

●
●

Śniadania lokalne (bufet)
Program zwiedzania Rzymu i Watykanu z licencjonowanym polskojęzycznym przewodnikiem
Pakiet ubezpieczenia podstwowego w TU EUROPA: kosztów leczenia do kwoty 40.000 EUR/os, koszty ratownictwa do
5.000 EUR/os. następstw nieszczęsliwych wypadków do 5.000 EUR, odpowiedzialność cywilna do 50.000 EUR/os.
Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Wejścia bez kolejek do Watykanu i Koloseum.

Cena nie zawiera płatne obowiązkowo po przylocie w Rzymie: 75 EUR/os. za pakiet:
●
●
●

Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów podczas realiacji programu.
Zestaw słuchawkowy podczas zwiedzania.
Podatek klimatyczny - pierwsze 3 noclegi są wliczone w cenę pakietu płatnego po przylocie do Rzymu. Każda następna
doba podatku klimatycznego wynosi +6 EUR/os. opłata ta jest płatna w hotelu podczas zakwaterowania.

Cenia nie zawiera:
●
●
●
●
●

●
●
●

Przelotów rejsowych na trasie Polska - Rzym - Polska (możliwość zarezerwowania przelotów przez Organizatora).
Bagaży podczas przelotów.
Ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
Opieki polskojęzycznego rezydenta podczas transferów (transfery odbywają się z kierowcą).
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki od 4% w zależności od wyboru Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz
wariantu ubezpieczenia (zapytaj sprzedawcę).
Ubezpieczenia od różnic / skoków kursów walut - dotyczy ostatniej wpłaty.
Biletów komunikacji publicznej w Rzymie podczas zwiedzania, jeden przejazd 1,5 EUR.
Innych opłat niż wymienione co cena zawiera

Ważne informacje dla klientów:
●
●
●
●

●

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie jednak wszystkie punkty zostaną zorganizowane
W naszym programie klienci mają specjalne wejścia do Watykanu i Koloseum bez kolejek!
Klienci otrzymują zakwaterowanie w hotelu położonym w centrum Rzymu.
Śniadania oferowane podczas zakwaterowania w hotelu są to śniadania w formie bufetu jest to śniadanie standardowe nie jest to śniadanie ekonomiczne jak oferuje większośc hoteli we Włoszech.
Przy zakładaniu rezerwacji wpłaty dokonujemy w walucie PLN przeliczając kwotę EUR po aktualnym kursie NBP
http://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html - tabela sprzedaży. Istnieje też możliwość płatności waluty EUR na rachunek
bankowy, który mamy w walucie EUR wówczas podczas zakładania rezerwacji prosimy o taką informację.

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy ---

