„PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH”

WYCIECZKA LOTNICZA

/ 5 dni

CZTERY OBLICZA RZYMU
21.09 – 25.09.2021 // 12.10 – 16.10.2021
Dzień 1
Spotkanie na lotnisku KRAKÓW–Balice o godz. 16:45 (dla Klientów z Katowic
możliwy jest transfer na lotnisko do Krakowa). Odprawa biletowo - bagażowa.
O godz. 18:50 wylot do Włoch. Przylot o godz. 21:00 na lotnisko Rzym – Fiumicino.
Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 2
Śniadanie. Przejazd do WATYKANU, możliwość uczestnictwa w audiencji generalnej
na Placu św. Piotra. Czas wolny. Dalsze zwiedzanie: RZYM BAROKOWY, zobaczymy
Plac Hiszpański, który swoją sławę i rozpoznawalność zawdzięcza monumentalnym
schodom popularnie zwanymi Hiszpańskimi, następnie Fontanna di Trevi oraz nie
mniej słynny Plac Piazza Navona wybudowany na pozostałościach starożytnego
stadionu cesarza Domicjana. W centralnej części placu znajduje się Fontanna
Czterech Rzek autorstwa Berniniego, która miała symbolizować największe rzeki
z czterech kontynentów. Była ona „bohaterką” w opartym na powieści Dana Browna
filmie „Anioły i Demony” Rona Howarda. Obiadokolacja w restauracji, powrót do
hotelu. Nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. Przejazd do WATYKANU, zwiedzanie Muzeum Watykańskiego i Bazyliki
św. Piotra – drugiego co do wielkości kościoła na świecie z unikatową Kaplicą
Sykstyńską ozdobioną wspaniałymi freskami Michała Anioła. Czas wolny. Następnie zobaczymy Kaplicę
św. Sebastiana. Wieczorem obiadokolacja w restauracji, powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 4
Śniadanie. RZYM ANTYCZNY, na początek zwiedzimy trzykondygnacyjną Bazylikę św. Klemensa z wykopaliskami
z czasów rzymskich, zobaczymy Palatyn – jedno z siedmiu wzgórz Rzymu uważane za miejsce najstarszej osady
rzymskiej. To tu w grocie zwanej Lupercal wilczyca miała karmić Romulusa i Remusa. Następnie zobaczymy
Koloseum - symbol Wiecznego Miasta, przejdziemy przez polityczne, religijne i handlowe centrum starożytnego
Rzymu - Forum Romanum, wzgórze Kapitolińskie, Forum Trajana ze słynną Kolumną, Plac Wenecki, Panteon okrągła świątynia, jedna z najwspanialszych i jednocześnie najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytnego
Rzymu wzniesiona w 27 r.p.n.e. jako świątynia ku czci najważniejszych rzymskich bóstw. Czas wolny. Wieczorem
obiadokolacja w restauracji, powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 5
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu (bagaże pozostają w hotelu). RZYMSKIE BAZYLIKI, odwiedzimy Bazylikę
św. Jana na Lateranie i Scala Santa (Święte Schody) - przywiezione w 326 r z Jerozlimy liczące 28 stopni schody,
które zgodnie z tradycją mają pochodzić z Pretorium, w którym urzędował rzymski namiestnik Palestyny Poncjusz
Piłat. Jezus Chrystus miał po nich być prowadzony na sąd. Następnie zobaczymy papieską Bazylikę Santa Maria
Maggiore z pięknymi mozaikami z V wieku oraz Bazylikę św. Pawła wybudowaną w miejscu pochówku Apostoła
za murami Rzymu antycznego. W godzinach popołudniowych obiadokolacja, czas wolny. Odbiór bagażu z hotelu
i przejście na dworzec Kolejowy Termini, przejazd pociągiem na lotnisko Fiumicino. Wylot do Polski o godz. 21:35.
Przylot do Krakowa – Balic o godz. 23:35. Zakończenie wycieczki. (Realizacja zamówionych transferów z lotniska
do Katowic i z lotniska do centrum Krakowa).
TERMINY i CENY:

Terminy

Cena podstawowa

Cena Senior 60 +

21.09 – 25.09

2.220 zł

2.070 zł

12.10 – 16.10

2.220 zł

2.070 zł

+ dopłata za bilet lotniczy: od 990 zł
Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o. 31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32
Tel 12/632-01-50 www.arionsenior.pl
e-mail: arion@arion.pl Zapraszamy pon – pt 09:30 – 17:30

ŚWIADCZENIA W CENIE:

- transfer w Rzymie: lotnisko – hotel - lotnisko
- 4 noclegi w hotelu*** w Rzymie, pokoje 2-osobowe z łazienkami
- 4 śniadania - bufet
- 4 obiadokolacje: dwa dania z wodą
- opieka pilota
- ubezpieczenie AXA: NNW do 2.000 euro, KL do 15.000 Euro, bagaż do 200 Euro
- opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
- opłata na Turystyczny Fundusz Pomocowy,
- podatek VAT
DOPŁATA ZA BILET LOTNICZY:
Wylot z Krakowa:
Przeloty tanimi liniami WIZZ Air na trasie: Kraków (KRK) – Rzym Fiumicino (FCO). Dopłata za bilet lotniczy WIZZ
Priority w obie strony: od 990,00 zł/osoba (cena biletu uzależniona jest od daty zawarcia Umowy). Bilet lotniczy
obejmuje: 1 x bagaż podręczny do 10 kg (40 x 30 x 20 cm) zabierany na pokład + 1 x bagaż nierejestrowany
(zabierany na pokład) walizka na kółkach o wadze max 10 kg (55 x 40 x 23 cm) oraz odprawę na stanowisku odpraw
priorytetowych i pierwszeństwo wejścia na pokład. Miejsca w samolocie przydzielane są losowo przez system
rezerwacyjny WIZZ Air.
WAŻNE INFORMACJE:
- Dopłata do pokoju 1- osobowego: + 660,00 zł
- w trakcie zwiedzania Rzymu poruszamy się komunikacją miejską i pieszo.
- Dopłaty na miejscu:
▪ taxa hotelowa: 16 €/osoba,
▪ słuchawki: 7 €/osoba
▪ bilet wstępu z opłatą rezerwacyjną do Muzeum Watykańskiego: 21 €/osoba
▪ bilet wstępu z opłatą rezerwacyjną do Koloseum + Forum Romanum + Palatyn: 20 €/osoba
▪ przewodnicy lokalni: 60 €/osoba
▪ bilety komunikacji w Rzymie: 21 €/osoba
Razem: 145 €/osoba
- Ceny opłat i biletów wstępu mogą ulec zmianie
- Godziny i dni wylotów mogą ulec zmianie,
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
- Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.

- Transfery w Polsce dodatkowo płatne: Katowice + 100 zł/osoba, Kraków + 80 zł/osoba (w jedną stronę).
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