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Wycieczka dla grup Włoch - Rzym - 5 dni
symbol oferty: AGA-RZY-5DN

PROGRAM:
WYCIECZKA GRUPOWA DO RZYMU- 5 DNI:
Rzym - miasto siedmiu wzgórz, wieczne miasto , kolebka kultury, stolica papiestwa - każde określenie jest
właściwe. Plątanina wąskich uliczek wokół Panteonu kryje niezliczone ilości atrakcji, elegancka Piazza Navona,
zachęca aby bliżej poznać barok, a najświętsza świątynia Bazylika św. Piotra jest celem pielgrzymek z całego
świata. Przyjedź i zobacz jak wspaniałe i niesamowite miasto założyli Remus i Romulus.
"Nie ma spraw obojętnych ani banalnych w tym mieście, jeśli się samemu ze sobą nie przyniosło banału ani
obojętności. Każdy ma taki Rzym, na jaki zasługuje (...)" J.Parandowski

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1 dzień
Wyjazd wg rozkładu jazdy. Przejazd przez Austrię. Nocny przejazd do Rzymu.
2 dzień
Przyjazd do Rzymu. Zwiedzanie miasta - niewielki Plac Hiszpański wraz z uroczą fontanną Barcaccia oraz znane z
włoskich pokazów mody Schody Hiszpańskie, Plac di Trevi z zadziwiającą Fontanną di Trevi uważaną za
najpiękniejszą fontannę świata, Piazza Navona gdzie znajduje się symboliczna Fontanna Czterech Rzek oraz Plac
Wenecki z monumentalnym Ołtarzem Ojczyzny, Bazylika św. Jana na Lateranie - katedra biskupa Rzymu. Czas
wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Rzymu.
(Dzienna trasa przejazdu od Katowic ok. 1600 km)
3 dzień
Śniadanie. Przejazd do Castel Gandolfo - znane jako letnia rezydencja papieży, to leżące w malowniczej scenerii
pod rzymskie miasteczko nad brzegiem wygasłego wulkanu Lacjum, spacer po miejscowości, przejazd do Rzymu w programie Koloseum mieszczące 90 tys. osób to tam odbywały się w nim m.in. walki gladiatorów, bitwy morskie,
Forum Romanum centrum politycznego i towarzyskiego starożytnego Rzymu, najważniejszy plac miasta, otoczony
przez liczne świątynie, Kapitol - najsławniejsze wzgórze rzymskie, którego ukoronowaniem jest zaprojektowana
przez samego Michała Anioła Piazza del Campidoglio. Czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
(Dzienna trasa przejazdu ok. 200 km)
4 dzień
Śniadanie. Wymeldowanie z hotelu. Zwiedzanie Watykanu najmniejszego pod względem powierzchni państwa
świata. Zwiedzanie Muzeów Watykańskich - jednego z największych zbiorów sztuki na świecie oraz Kaplicy
Sykstyńskiej ze słynnymi freskami Michała Anioła. Zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra i Grot Watykańskich z
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grobowcami papieży. Zwiedzanie Bazyliki św. Pawła za Murami z przepięknym dziedzińcem otoczonym delikatnymi
kolumienkami. Czas wolny.
Wyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
5 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach popołudniowych.
Łączna trasa przejazdu z Katowic ok. 3400 km

CENA:
od 709 PLN/os przy grupie powyżej 55 uczestników
od 779 PLN/os przy grupie powyżej 45 uczestników
od 1059 PLN/os przy grupie powyżej 30 uczestników

ŚWIADCZENIA:
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem
2 noclegi w hotelu *** w okolicy Rzymu( pokoje 2,3 os z łazienkami )
2 śniadania, 2 obiadokolacje
opieka pilota
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingi
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
OPŁAT OBLIGATORYJNYCH
60.00 € opłaty programowej(przewodnicy lokalni, zestawy słuchawkowe, metro, opłata klimatyczna )
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy
OPŁAT FAKULTATYWNYCH
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz komunikacji miejskiej.

Poniżej prezentujemy przykładowe ceny głównych atrakcji (luty 2022):
normalny ulgowy atrakcja, uwagi
€18.00 €2.00 Rzym- Colosseum, Forum Fomanum, Palatyn Grupy szkolne -opłata rezerwacyjna 2 €
€2.00 €2.00 Rzym- Panteon
€17.00 €8.00 Watykan- Muzea Watykańskie zniżka dla uczniów, studentów i grup pielgrzymkowych,
jeśli grupa liczy więcej niż 37 osob wymagany jest dodatkowy przewodnik za dopłatą 220 €
€15.00 €2.00 Rzym- Castel San Angelo

WAŻNE INFORMACJE:
PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozycjami. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i możemy
stworzyć program "szyty na miarę ". Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie jak: szkolenia
biznesowe, szkolenia outdoor, imprezy integracyjne, obiadokolacje w wybranej przez Państwa formie, degustacje
lokalnych specjałów, bilety do wybranych atrakcji, standard zakwaterowania dopasowany do potrzeb uczestników (
od standardu turystycznego na każdą kieszeń do luksusowych hoteli Wellness & Spa dla bardzo wymagających ).
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Na naszych wyjazdach pamiętamy o tym jak ważna oprócz zwiedzania jest integracja, poznawanie atmosfery
odwiedzanych miejsc, relaks przy dobrej kawie czy specjałach lokalnej kuchni oraz przyjazna atmosfera.
Oferty wysyłamy bezpłatnie i bez zobowiązań. W razie potrzeby możemy osobiście zaprezentować ofertę w
Państwa siedzibie lub naszym biurze.
W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności
zwiedzania podejmuje pilot.
BILETY WSTĘPU Ceny biletów wstępu podajemy orientacyjnie i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura
Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.
UBEZPIECZENIE Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (sumy
ubezpieczenia: KL 10 000 EUR, KR 6 000 EUR, NNW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN). Za dopłatą istnieje możliwość
zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.
DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE W przypadku wyjazdu na wycieczkę zagraniczną każdy uczestnik
zobligowany jest do posiadania przy sobie odpowiedniego dokumentu podróży. Dla obywateli UE w obrębie strefy
Schengen jest to ważny paszport lub dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżą poza UE
niezbędny będzie paszport ważny co najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza ( np.
Białoruś , Rosja). Aktualne informacje należy sprawdzić przed wyjazdem na stronie Ministerstwa Spraw
Zagranicznych www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.
ŁĄCZENIE GRUP Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy
połączenie z inną grupą. O szczegóły zapytaj w biurze.
REZERWACJI WYCIECZKI można dokonać telefonicznie lub drogą mailową lub osobiście. Dokonanie rezerwacji
terminu wycieczki nie stanowi zobowiązania i jest bezpłatne. Dajemy Państwu niezbędny czas do zapoznania się z
ofertą i zapisanie zainteresowanych uczestników wyjazdu.
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