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Bella Italia wycieczka do Włoch
U progu wiosny Biuro Turystyczne „HUBTOUR” zaprasza Państwa w podróż po pięknej Italii w niewygórowanej cenie
Początek naszej włoskiej przygody to starożytne Pompeje. To miejsce spowite ponurą przeszłością – wybuch wulkanu
Wezuwiusz sprawił, że miasto zniknęło na prawie 1700 lat. Pod powłoką lawy i popiołu zachowało się jednak wiele zabytków
archeologicznych. Dzięki temu dziś Pompeje znane są jako miasto-muzeum.
W trakcie podróży odwiedzimy także perłę Kampanii – Salerno, pełną zabytków miejscowość, z której rozpościera się widok
na wulkan Wezuwiusz. Przy okazji zwiedzimy urokliwe i zabytkowe Sorrento, gdzie można wypić tradycyjne, włoskie limoncello.
Następnie nasze kroki skierują się do Neapolu. To właśnie stąd pochodzi najlepsza włoska pizza. Neapol słynie także z
wielu zabytków, takich jak Castel Nuovo – zamek będący niegdyś centrum kultury czy Galleria Umberto I – przepiękny pasaż
wpisany na listę zabytków UNESCO.
Czeka nas również zwiedzanie Monte Cassino. Klasztor benedyktynów to symbol jednej z najważniejszych dla Polaków
bitew w czasie II Wojny Światowej. Z tego względu jest to punk obowiązkowy do zwiedzenia na mapie Włoch.
Następnie coś dla ducha – wizyta w Watykanie. W jej trakcie uczestniczyć będziemy w modlitwie Anioł Pański z Papieżem
Franciszkiem, zwiedzimy Plac i Bazylikę Świętego Piotra, grób Świętego Jana Pawła II oraz Muzea Watykańskie.
Ostatni akcent wycieczki to Rzym w pełnej krasie. A w nim zabytki, których nie trzeba przedstawiać - Colloseum, Forum
Romanum, Pomnik Wiktora Emanuela. W trakcie spaceru po wiecznym mieście odwiedzimy także Plac Hiszpański oraz Schody
Hiszpańskie, na których obowiązkowo trzeba zrobić sobie zdjęcie. A na koniec Fontanna di Trevi – piękna, barokowa fontanna, do
której należy wrzucić monetę, aby wrócić jeszcze kiedyś do Rzymu… Zapraszamy!

TERMIN: 11-18.03.2022
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:

CENA: 1100 ZŁ

- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.
- 1 nocleg tranzytowy w hotelu. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
- 2 noclegi w hotelu ***w Castel Volturno /okolice Neapolu/. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
- 2 nocleg w hotelu *** w okolicach Fiuggi. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.
- wyżywienie: 5 śniadania i 4 obiadokolacje.
- opieka pilota- przewodnika.
- zwiedzanie wg programu.
- ubezpieczenie KL i NW.

PROGRAM RAMOWY:
1 dzień - wyjazd z Polski wieczorem.
2 dzień - przejazd na nocleg tranzytowy, zakwaterowanie, nocleg.
3 dzień - śniadanie , wyjazd w kierunku Neapolu. Przyjazd wieczorem w okolice Neapolu do hotelu, , zakwaterowanie,
obiadokolacja, nocleg.
4 dzień - śniadanie, wycieczka Pompeje, Salerno , Sorento, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
5 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, wycieczka – Neapol dalej Monte Cassino, zwiedzanie, przejazd w okolice Fiuggi
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
6 dzień - śniadanie, wykwaterowanie przejazd do Rzymu zwiedzanie: Coloseum, Forum Romanum, Pomnik Wiktora Emanuela,
Plac Hiszpański, Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi. Powrót do hotelu do Fiuggi, obiadokolacja, nocleg.
7 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Rzymu, audiencja , dalej zwiedzanie: Plac i Bazylika św. Piotra, grób Jana Pawła
II, Muzea Watykańskie. Wyjazd z Rzymu w godzinach wieczornych i przejazd w kierunku Polski.
8 dzień - powrót do Polski.
UWAGI:
- kolejność wycieczek i zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.
- kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów, opłaty rezerwacyjne , opłatę klimatyczną, opłaty drogowe ,wynajem zestawów
opłaty drogowe , TFG , tour-guide, obowiązkowych lokalnych przewodników płatne obligatoryjnie u pilota: 110 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!

W przypadku konieczności odwołania wyjazdu zwrot wniesionych wpłat nastąpi w ciągu 14 dni . Gdyby by biuro
nie mogło się wywiązać . Zwrot zostanie dokonany przez Turystyczny Fundusz Pomocowy

