Wycieczka do Rzymu
BIURO PODRÓŻY S-UNIT TRAVEL
Oddział I: Rzeszów, 35-060 ul. Słowackiego 16 (Pasaż Rzeszów)
Oddział II: Leżajsk, 37-300 ul. Mickiewicza 4
Tel: 790 319 139
e-mail: wycieczki@s-unit.travel.pl

Cena zawiera:
- przelot samolotem w dwie strony (Kraków-Rzym-Kraków),
- bagaż podręczny 10 kg,
- 4 x nocleg w 3* Hotelu w Rzymie,
- wyżywienie: 4 x śniadania i 4 x obiadokolacje,
- opiekę pilota podczas trasy,
- zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem,
- opłaty drogowe i parkingowe,
- ubezpieczenie NNW, KL.

Cena nie zawiera:
- dojazdu na lotnisko,
- bagażu rejestrowanego 15 lub 20 kg,
- biletów wstępu,
- wydatków własnych,
- środków transportu w Rzymie.

CENA:

2179 zł/os.

Wycieczka 5-dniowa
Przykładowy program wycieczki:
1.dzień
Zbiórka uczestników (miejsce do ustalenia). Wylot z Krakowa o 1555
do Rzymu. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.

2. dzień
Po śniadaniu przejazd do centrum Rzymu i spacer po barokowej części
miasta: mi.in. 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
oraz pełen artystów Plac Navona, na którym znajduje się symboliczna
Fontanna Czterech Rzek. W programie też Koloseum i Bocca Della Verita Usta Prawdy będące wyrocznią prawdomówności. Obiadokolacja i nocleg.
Wieczorem dla chętnych wyjście na miasto.

3.dzień
Po śniadaniu spacer przez Rzym Antyczny: okrągły Panteon, zwany świątynią
wszystkich bogów; Kapitol - najsławniejsze wzgórze rzymskie, którego
ukoronowaniem jest zaprojektowana przez samego Michała Anioła Piazza del
Campidoglio. Po południu możliwy krótki wyjazd nad morze, chwila relaksu
nad morską bryzą z pewnością odpręży każdego po aktywnym zwiedzaniu
miasta. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Czas wolny.

4.dzień
Po śniadaniu przejazd do Watykanu. Następnie zwiedzanie Muzeów
Watykańskich (jedne z największych zbiorów sztuki na świecie z eksponatami
od antyku po wiek dwudziesty) oraz Kaplicy Sykstyńskiej ze słynnymi
freskami Michała Anioła. Po południu zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra
zbudowanej na miejscu grobu świętego.
Szczególnej uwadze polecamy Pietę Michała Anioła, wspaniały baldachim
wykonany przez Berniniego oraz posąg Św. Piotra. W programie także wizyta
przy grobie Jana Pawła II, przejazd do Castel Gandolfo - miejsca znanego
jako letnia rezydencja papieży.
Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

5. dzień
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko.
Wylot z Rzymu do Polski o 1325.

Uwagi:
1) Podany program jest programem ramowym i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura
turystycznego (np. pogodowych),
2) Ostateczną kolejność zwiedzanych obiektów na wyjazdach grupowych ustala pilot,
3) Prezentowany program wycieczki jest tylko propozycją. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie
zmian, prosimy o kontakt,
4) Ostateczna cena wycieczki zależy głównie od ceny biletów lotniczych, ilości uczestników, a także
standardu hotelu.

W przypadku realizacji powyższego programu z uwzględnieniem przejazdu
autokarowego zamiast lotów cena wycieczki 5-dniowej do Rzymu to około 1569 zł/os w
przypadku 45 uczestników.

