Biuro Podróży Exodus

WŁOCHY - EMILIA ROMANIA - MILANO MARITTIMA - HOTEL KENT****
MILANO MARITTIMA: urokliwa miejscowość turystyczna nad Adratykiem, położona we włoskim regionie
Emilia-Romania, nieopodal wpisanego na listę UNESCO miasta Ravenna. Uchodzi za najbardziej
ekskluzywny kurort wybrzeża rozciągającego się między Wenecją a Ankoną, wypełniony sklepami,
kawiarniami, restauracjami i eleganckimi hotelami rozlokowanymi wzdłuż szerokiej, piaszczystej plaży. Jego
położenie pozwala na eksplorację wielu ciekawych destynacji środkowych Włoch: Ravenny, Ferrary, San
Marino czy Rimini.
HOTEL KENT****: komfortowy hotel położony w centrum eleganckiego kurortu Milano Marittima, ok. 150 m
od prywatnej plaży - dla gości dostępnej bezpłatnie, wraz z serwisem plażowym (dwa leżaki i parasol na
pokój) przez cały turnus! Obiekt dysponuje niewielkim zewnętrznym basenem z leżakami, restauracją oraz
bezpłatnym bezprzewodowym Internetem. Pokoje wyposażone są w łazienkę/WC z suszarką do włosów,
klimatyzację, lodówkę, TV-Sat, balkon. Hotelowa restauracja serwuje śniadania kontynentalne wzmocnione
oraz 3-daniowe obiadokolacje kuchni śródziemnomorskiej.
https://hotelkent.it/
PRYWATNA PLAŻA Z PARASOLEM I LEŻAKAMI PRZEZ CAŁY POBYT - W CENIE !!!
4 OBIEKTY Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 10 dni
Terminy:
01.07.2022 - 10.07.2022 2799 PLN
Program:
01.dzień: 19.00 wyjazd z Zielonej Góry (parking pod CRS, ul. Sulechowska). Przejazd przez Żagań, Iłową, Zgorzelec (można
wsiadać po drodze po umówieniu miejsca).
Wyjazd z kraju: Bogatynia-Hradek. Nocny przejazd przez Czechy i Austrię.
02.dzień: wjazd do Włoch.
Około 14.00 zakwaterowanie w hotelu Kent**** w centrum kurortu Milano Marittima.
Czas wolny. Obiadokolacja. Nocleg.
03-08.dzień: śniadanie.
Czas wolny plażowanie.
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (w przypadku min. 25 chętnych):
- RAVENNA (dawna stolica Imperium Rzymskiego, lista UNESCO) - FERRARA (lista UNESCO)
- WENECJA (miasto na wodzie, lista UNESCO)
- SAN MARINO (najstarsza republika świata, lista UNESCO) - RIMINI (największe kąpielisko Włoch)
- MIRABILANDIA (największy włoski park rozrywki)
Powrót do hotelu w Milano Marittima. Obiadokolacja. Nocleg.
09.dzień: 08.00 - śniadanie. 09.00 wyjazd.
Przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy.
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10.dzień: wjazd do kraju: Bogatynia-Hradek.
W godzinach porannych - rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze (parking pod CRS).

W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne)- ok. 1320 km w
jedną stronę
noclegi: 7 x hotel**** - pokoje 2/3-osobowe: łaz/WC/TV/AC/balkon
wyżywienie: 7 śniadań (kontynentalne wzmocnione) + 7 obiadokolacji (3-daniowe serwowane, napoje
dodatkowo płatne)
serwis plażow (dwa leżaki i parasol na pokój na prywatnej plaży hotelowej) przez cały turnus
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji
wycieczki fakultatywne (przy min. 25 chętnych):
- San Marino - Rimini - ok. 25 EUR (transport, opłaty wjazdowe)
- Ravenna - Ferrara - ok. 55 EUR (transport, bilety wstępu, przewodnik)
- Mirabilandia (największy włoski park rozrywki) - ok. 45 EUR (transport, wstępy)
- Wenecja (rejs statkiem turystycznym z portu Chioggia, ok. 90 min. w jedną stronę, zwiedzanie miasta
z przewodnikiem, bilet wstępu do bazyliki św. Marka 3 EUR we własnym zakresie) - 55 EUR
taxa klimatyczna w Milano Marittima - 2,5 EUR/os/doba (obowiązkowo, płatne w autokarze)
dopłata do pokoju 1-osobowego - 775 PLN (tylko na zapytanie)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
zniżka na dojazd własny - 250 PLN/os.
zniżki hotelowe:
- dziecko do 2. roku życia w pokoju z 2 osobami dorosłymi - płaci tylko 100 PLN
- dziecko w wieku 2-6 lat w pokoju z 2 osobami dorosłymi - 1000 PLN zniżki
- dziecko w wieku 6-13 lat w pokoju z 2 osobami dorosłymi - 500 PLN zniżki
Uwaga: Przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po ok.
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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