
 

WŁOSKA MAJÓWKA 2019
Rimini, San Marino, Rzym, Watykan, Wenecja

Data: 28.04 – 05.05.2019 r.

Cena:  800 zł + 130 euro

W cenie zawarte są świadczenia:

- przejazd autokarem klimatyzowanym wg planu,
- 5 noclegów w hotelu w Rimini (Riviera Adriatica), położonego 200 m od plaży: pokoje 2, 3-osobowe,
- wyżywienie w hotelu: 5 śniadań i 5 obiadokolacji,
- zwiedzanie: San Marino, Rimini, Rzymu, Watykanu i Wenecji,
- ubezpieczenie KL i NNW,
- opieka pilota.

Cena nie zwiera:
- opłaty klimatycznej – 6 euro (płatne w biurze Vostok),
- biletu na rejs statkiem do Wenecji – 14 euro (płatne w biurze Vostok),
- opłaty za system Tour Guide - 5 euro,
- opłata miejska w Wenecji – jeśli zostanie wprowadzona – około 5 euro.

Na wstępy i wydatki własne (w tym napoje do obiadokolacji), należy przeznaczyć około 50 euro. 
Zniżki do niektórych miejsc z legitymacja studencką.



Plan wyjazdu: 

28.04.19 - niedziela – wyjazd z Torunia godz. 20.00, parking przy kinie Ciemna City (ul. Czerwona Droga). 
Jedziemy w kierunku granicy południowej. Nocny przejazd przez Słowację.

29.04.19 - poniedziałek – dalsza trasa przez Węgry i Słowenię do Włoch. Zakwaterowanie w hotelu, położonego 200 m
od plaży w Rimini około godziny 17:00. Obiadokolacja i nocleg.

30.04.19 – wtorek – śniadanie, następnie wycieczka do najstarszej republiki świata - San Marino. Zobaczymy Pałac 
Rządowy, Bazylikę de Santo, Bramę św. Franciszka. Zdjęcia panoramy z Wieży Widokowej. Degustacja win i innych 
specyfików :). Zakupy w strefie wolnocłowej. Przejazd do Rimini i krótkie zwiedzanie miasta. Powrót do hotelu na 
obiadokolację i nocleg.



01.05.19 - środa –  śniadanie, czas wolny na odpoczynek na plaży. Obiadokolacja i nocleg.

02.05.19 - czwartek –  wczesne śniadanie (możliwe ze zabierzemy je ze sobą w pakietach na drogę) i wyjazd do 
Rzymu o godz. 04.00. W Rzymie rozpoczynamy zwiedzanie o godz. 09.00. Rzym i Watykan zwiedzamy z 
przewodnikiem m. in.: Bazylika i Plac Św. Piotra, Groby Papieskie, Zamek i Most Anioła, Pizza Navona, Pantenon, 
Fontanna Di Trevi, Forum Romanum, Koloseum, Kapitol i inne. Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu.



03.05.19 – piątek - śniadanie, czas wolny na odpoczynek na plaży, obiadokolacja i nocleg.

04.05.19 - sobota – śniadanie godz. 08.00, wykwaterowanie i wyjazd godz. 09.00. Przejazd do portu i rejs do Wenecji.
Wysiadamy  na  Placu  św.  Marka  i  zwiedzamy  historyczne  centrum  Wenecji:  Most  westchnień,  Pałac  Dodżów,
Dzwonnica, Wieża Zegarowa, Most Rialto. Czas wolny i rejs powrotny, następnie wyjazd do Polski około godz. 20.00.

05.05. niedziela – postój w Polsce na śniadanie (we własnym zakresie). Przyjazd do Torunia około godz. 16.00. 
Kolejność realizacji planu może ulec zmianie.

Paszport nie jest potrzebny, wystarczy dowód osobisty.
Organizator zastrzega sobie prawy zamiany hotelu na inny o podobnym standardzie.
Temperatura powietrza jakiej się spodziewamy to około 20 - 25 stopni.


