Biuro Turystyczne „HUBTOUR”
www.hubtour.pl

hubtour@poczta.onet.pl

ul. JAGIELLOŃSKA 86
70 - 437 SZCZECIN
tel. 0048 91 433 81 00
tel / fax. 0048 91 488 88 19
POLAND

WYCIECZKA DO WŁOCH
TERMIN: 9-16.04.2019

CENA: 1290 ZŁ

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.
- 4 noclegi w hotelu *** w okolicach Neapolu. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
- 1 nocleg w hotelu *** w okolicach Fiuggi. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
- wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji
- opieka pilota- przewodnika.
- opłaty drogowe, parkingi, autostrady.
- zwiedzanie wg programu.
- ubezpieczenie KL i NW.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień –Szczecin- Wyjazd ok. południa. Przejazd w kierunku Włoch.
2 dzień - przyjazd popołudniu w okolice Neapolu do hotelu,zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień – śniadanie, wycieczka Pompeje, Neapol, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - śniadanie, dzień wolny, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień - śniadanie, wycieczka - Wezuwiusz i Monte Cassino, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień - śniadanie, wykwaterowanie przejazd do Rzymu, modlitwa Anioł Pański, zwiedzanie: Plac i Bazylika
św. Piotra, grób Jana Pawła II, Muzea Watykańskie, przejazd do hotelu do Fiuggi,zakwaterowanie
obiadokolacja, nocleg.
7 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Rzymu, zwiedzanie: Coloseum, Forum Romanum, Pomnik
Wiktora Emanuela, Plac Hiszpański, Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi. Wyjazd z Rzymu w
godzinach popołudniowych i przejazd w kierunku Polski.
8 dzień - przewidywany powrót wieczorem.

UWAGI:
- kolejność wycieczek i zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.
- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów,opłaty rezerwacyjne , opłatę klimatyczną, wynajem zestawów tour-guide,
obowiązkowych lokalnych przewodników płatne obligatoryjnie u pilota: 120 EURO.
- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.
- limit bagażu wynosi: bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę.
- Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej walizki!

WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST PRZEDPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY NIE PÓŹNIEJ NIŻ
DO 30.11.2018r. O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE TERMIN WPŁATY

