Piekary Śl.
ul. Kalwaryjska 27
tel. 537 444 242
Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

WŁOCHY

SAN MAURO MARE, hotel CONTI
(PADWA, SAN MARINO, URBINO, GRADARA, CESENATICO, WENECJA)

CENA: 1190 zł

TERMIN: 10-17.04.2019 r.

Świadczenia:

przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, video, barek)

kawa, herbata na pokładzie autokaru

5 noclegów w San Mauro Mare, hotel Conti***

5 śniadań w formie bufetu, 5 obiadokolacje z winem i wodą do posiłku

1 impreza muzyczno-taneczna z wyżywieniem w formie zimnych płyt oraz napojami i winem

opieka pilota, ubezpieczenie NNW i KL, podatek VAT, podatek gwarancyjny

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ
Wyjazd ok. godz. 15.00, w kierunku przejścia granicznego, przejazd przez Czechy i Austrię do Włoch
II DZIEŃ
Przyjazd w godzinach porannych do Padwy, krótkie spacer po mieście – bazylika św. Antoniego, kościół św.
Justyny, plac Pratto della Valle, czas wolny, następnie przyjazd do San Mauro Mare, zakwaterowanie w
hotelu, czas wolny, ok. 18.00 – obiadokolacja, nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie godz. 8.30-9.30, czas wolny, ok. godz. 15.00 przejazd do pobliskiego Centrum Handlowego, godz.
17.30 obiadokolacja, godz. 20.00 impreza muzyczno-taneczna, nocleg
IV DZIEŃ
Śniadanie godz. 8.30-9.30, godz. 11.00 dla osób chętnych wyjazd do San Marino – degustacja lokalnych
trunków alkoholowych, następnie zwiedzanie Centro Storico, średniowieczne domy, place i fortyfikacje,
ratusz Palazzo Publico – siedziba rządu republiki, katedra św. Marino, następnie przejazd do winiarni
Battistini, powrót do hotelu, ok. 18.30 - obiadokolacja, nocleg
V DZIEŃ
Śniadanie godz. 8.00-9.00, ok. 10.00 przejazd do Urbino – renesansowego miasta otoczonego murem,
którego centrum historyczne w 1998 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego
UNESCO, następnie przejazd do Gradary, która wygrała konkurs organizowany przez telewizję RAI na
najpiękniejsze włoskie miasteczko w 2018 r., przejazd do hotelu, godz. 18.30 obiadokolacja, po obiadokolacji
przejazd do Cesenatico spacer po starym mieście i porcie wg projektu Leonarda da Vinci, nocleg
VI DZIEŃ
Śniadanie godz. 8.30-9.30, czas wolny, obiadokolacja, nocleg
VII DZIEŃ
Śniadanie godz. 5.40-6.00, wykwaterowanie, wyjazd o godz. 6.30 przejazd do Chioggi, stamtąd rejs
statkiem do Wenecji, zwiedzanie miasta z lokalnym przewodnikiem, m.in.: Canale Grande, plac św. Marka,
bazylika św. Marka, pałac Dożów, most Rialto, most Westchnień, czas wolny, powrót do Chioggi, ok. 18.00
nocny przejazd do Polski
VIII DZIEŃ
Przyjazd do kraju i zakończenie imprezy w godzinach porannych
Cena nie zawiera kosztów zestawów słuchawkowych, przewodników lokalnych w San Marino i Urbino,
rejsu statkiem i przewodnika lokalnego w Wenecji – ok. 25 EUR.
Dla osób chętnych w Gradarze – bilet wstępu do zamku – 8 euro, mury widokowe – 1,5 euro.

