
INFORMACJE
O IMPREZIE

Wyżywienie Śniadania
Zakwaterowanie Pokój 2 os. Standard
Podróż tam Wyjazd z Katowice do Padua dnia 28.04.2023 godz. 20:00 - 09:00
Powrót Wyjazd z Wenecja do Katowice dnia 03.05.2023 godz. 20:00 - 09:00

Oferta 1

Ciao Bella!
Włochy / Wyc. Objazdowe Dorosły 1499 PLN

Dorosły 1499 PLN

Suma 2998 PLN

Opis oferty

Mobile Tour
Przelotowa 1/9, 41-800 Zabrze

883777547 kontakt@mobiletour.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Włochy/Lacjum 
Intro: 
Ciao Bella! Padwa, Rzym, Watykan, Wenecja  OFERTA 2023 Rezerwując ofertę lato 2023 w terminie 13.12.2023 - 25.01.2022 zyskujesz: - obniżona wartość zaliczki: 399 zł/os - imprezy
autokarowe lub 699 zł/os - imprezy samolotowe. Do 30% dopłacasz dopiero w lutym. Dopłata do 100% do 30 dni przed wyjazdem. Dodatkowo dla imprez autokarowych: Bezkosztowa
zmiana imprezy (do 30 dni przez imprezą możesz bezkosztowo zmienić termin i/lub kierunek wyjazdu) Gwarancja niezmienności ceny w cenie 79 zł/ osobę 
Program imprezy: 
1. DZIEŃ wyjazd w godzinach wieczornych, nocny przejazd do Włoch 2. DZIEŃ przyjazd do Włoch w godzinach przedpołudniowych. Przyjazd do Padwy - miasta Świętego Antoniego a
zarazem miasta uniwersyteckiego, gdzie nauczał Galileusz, studiował Kopernik i Kochanowski. Wizyta w bazylice św. Antoniego z grobem i relikwiami świętego a następnie spacer po
historycznym centrum miasta (Uniwersytet, Palazzo della Ragione, Piazza Erbe ).  Przejazd do hotelu na zakwaterowanie i nocleg. 3. DZIEŃ śniadanie, wykwaterowanie, przejazd w
kierunku Rzymu. Zakwaterowanie w hotelu. Późnym popołudniem dla chętnych uczestników wyjazd na odkrywanie uroków Rzymu wieczorem i nocą - spacer po mieście: Kolosseum ,
Via Imperiali - przejście pod Panteon lub jeśli czas pozwoli przejście w okolice Hiszpańskich Schodów. Powrót do hotelu na nocleg. 4. DZIEŃ śniadanie. Wyjazd w godzinach porannych
na zwiedzanie Rzymu z miejscowym przewodnikiem. Bazylika Sw.Jana na Lateranie, Święte Schody , Colosseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki, Fontanna di Trevi ,Plac
Hiszpański. Czas wolny. Dla chętnych przejazd metrem do Bazyliki św. Pawła za Murami Powrót do hotelu na nocleg. 5 DZIEŃ wczesne śniadanie. Wyjazd na zwiedzanie Watykanu. 
Watykan -  zwiedzimy : Plac i Bazylika św. Piotra, Zamek Anioła, Plac Navona, Pantheon, Campo de Fiori Czas wolny , powrót do hotelu.  6. DZIEŃ Bardzo wczesne
wykwaterowanie. Wyjazd do Wenecji (Tronche�o).  Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Pałac Dożów - władców Wenecji (z zewnątrz), Bazylika Św. Marka (wstęp 3 EUR) Most Rialto i
Canale Grande. C zas wolny. Dla chętnych w czasie wolnym możliwość rejsu na wyspy Murano i Burano. Rejs na wyspę Murano słynącą z wyrobu szkła. Spacer po wyspie i wizyta w
warsztacie, gdzie wyrabia się szkło artystyczne. Następnie rejs na wyspę Burano znaną z uroczych i kolorowych domów oraz wyrobu koronek. Spacer po wyspie. Rejs powrotny do
Wenecji. Wyjazd w godzinach nocnych do Polski. 7. DZIEŃ powrót do Polski. *Program ma charakter ramowy a kolejność realizowania poszczególnych punktów może ulec zmianie. 
Zakwaterowanie: 
Hotel 3***  
Cena zawiera: 
4 noclegi | Transport autokarem | Wyżywienie (śniadania wzmocnione) | Ubezpieczenie KL 15000 EUR (Obejmuje zachorowania na COVID-19) , NNW 3000 EUR, bagaż 300 EUR |
Opieka pilota wycieczek | Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł/osoba | Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10zł/osoba
(bezzwrotny w przypadku rezygnacji z imprezy) 
Cena nie zawiera (obligatoryjne): 
DODATKOWO PŁATNE (obligatoryjnie): | Opłata administracyjna 70 EUR/osoba (taksa klimatyczna, koszty komunikacji miejskiej w Rzymie, miejscowy przewodnik po Rzymie (ok 4h)
oraz po Wenecji (ok 2h), zestawy słuchawkowe - płatne u pilota na miejscu. 
Cena nie zawiera (opcjonalnie): 
DODATKOWO PŁATNE (opcjonalnie): Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji | Wybór miejsca w autokarze - 40 zł / osoba| bilety wstępu | Wyspy Murano i Burano - dopłata 10 EUR 
Transport autokarowy: 
- Autokar (klimatyzacja, DVD, WC). - Godziny wyjazdu oraz miejsca zbiórek mogą ulec zmianie. Potwierdzone informacje przesyłane są mailowo najwcześniej 3 dni przed wyjazdem.  -
Postoje organizowane są co około 3- 4,5 godziny - Orientacyjne godziny i przykładowe miejsca wyjazdów: Katowice 20:00 (Dworzec MDA ul. Sądowa 5) Kraków 18:30 (MDA ul.
Bosacka 18
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(Górna płyta)), Wrocław 17:00 (Dworzec Polbus ul. Sucha 1), Opole 18:30 (Dworzec PKS ul. 1-go Maja), Łódź 17:00 (Dworzec autobusowy Fabryczna), Warszawa 15:00 (Dworzec
Metro Wilanowska), Częstochowa 18:30 (Dworzec PKS al. Wolności 45), Rybnik 18:30 (Dworzec autobusowy ul. Budowlanych 6), Pszczyna 20:45 (Hotel Imperium ul. Bielska 54),
Bielsko- Biała 21:00 (dworzec PKS ul. Warszawska (Dolna płyta)). 
Informacje dodatkowe: 
WAŻNE: Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania wszelkich wymagań zdrowotnych, sanitarnych, paszportowych zamieszczonych na stronie Ministerstwa
Spraw Zagranicznych h�p://polakzagranica.msz.gov.pl. - Wszystkie usługi świadczone są w grupie. - Liczebność grupy zależy od liczby zgłoszeń i nie jest sprecyzowana. - Hotel
częściowo przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych (informacja o możliwości dostosowania hotelu do konkretnych potrzeb osoby niepełnosprawnej dostępne u Organizatora). -
Minimalna liczba uczestników do realizacji imprezy z transportem autokarowym wynosi 40 osób, dla imprezy z transportem lotniczym 4. - Osoby poniżej 18 roku życia mogą
podróżować jedynie pod opieką prawnego opiekuna lub osoby przez prawnego opiekuna upoważnionej do sprawowania opieki.


