Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Citybreak samolotowy w Rzymie"
Dojazd własny: Nie
Standard:

4 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila lub dzwoniąc: biuro@viator.pl
Ceny są promocyjne i mogą być niedostępne na każdy z terminów. Sugerujemy rezerwację z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
Plan ramowy:
Dzień 1 - wylot z Polski, przylot do Rzymu, zakwaterowanie w hotelu
Dzień 2 -3 – pobyt na miejscu
Dzień 4 – opuszczanie pokojów do godziny 11, powrót samolotem do Polski
Możliwa opcja na dwa noclegi, wtedy powrót do Polski następuje 3 dnia, jak też wydłużenie pobytu o 1,2,3 lub więcej noclegów w zależności od dostepności lotów dopłata od 90 zł w zalezności od hotelu i od terminu
Cena zawiera:
- przelot w obie strony samolotem rejsowym Ryan/lub Wizz/
- zakwaterowanie 3 noclegi w hotelu 3***/4**** wg wyboru
- wyżywienie śniadania
- bagaż nierejestrowany podręczny - 1 sztuka 10 kg (wymiary 55 x 40 x 23 cm) - linie Wizzair, 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x 40cm x 20cm do 10kg) + dodatkowo 1
mała torba (wymiary 35 x 20 x20cm) - linie Ryan; 1 sztuka (wymiary 56cm x 45cm x 25cm) - linie Easyjet;
- podatki lotniskowe,
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Dopłata obowiązkowa:
- taksa klimatyczna - 4-6 euro/os./dzień (płatne w recepcji hotelu)
Cena nie zawiera:
- bagaż rejestrowy do 20 kg od 176 zł/sztuka /w 2 strony - Wizzair; bagaż rejestrowy do 20kg od 220zl/sztuka/w 2 strony - Easyjet; Ryan do 20 kg od 210 zł/sztuka /w 2
strony; ceny za bagaż w sezonie (do końca września, święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą być wyższe
- transferów z lotniska i po mieście. Dojazd z lotniska komunikacją miejską od 1,50 eur.
- dopłata do pokoju 1 osobowego + 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)

Rozkład lotów
Katowice (Wizzair): czwartek, niedziela
Warszawa-Okęcie (Wizzair): codziennie z wyjątkiem soboty
Warszawa-Modlin (Ryanair): codziennie
Kraków (Ryanair): codziennie z wyjątkiem środy i piątku
Berlin (Ryanair, EasyJet): codziennie
Wrocław (Ryanair): środa, niedziela
Dziecko do 2 lat (liczy się data powrotu) płaci tylko 299 zł

Noclegi

Nowoczesny czterogwiazdkowy hotel położony w odległości 2 km od stacji metra Anagnina, z której można
dojechać do Koloseum, dworca kolejowego Termini i Muzeów Watykańskich. Obiekt oferuje bar, bezpłatny parking
i salę konferencyjną.
La Mela (4
gwiazdki)

Pokoje w hotelu La Mela są klimatyzowane i wyposażone w sejf, telewizor oraz minibar. W hotelu serwowane jest
amerykańskie śniadanie w formie bufetu obejmujące słodkie i słone dania na ciepło i na zimno.

amerykańskie śniadanie w formie bufetu obejmujące słodkie i słone dania na ciepło i na zimno.
Hotel znajduje się zaledwie 5 minut jazdy od rzymskiej obwodnicy, niespełna 1 km od Uniwersytetu Tor Vergata i
550 metrów od centrum handlowego La Romanina. Dojazd na lotnisko Rzym-Ciampino zajmuje 10 minut.
strona WWW hotelu

Hotel Vintage Rome usytuowany jest na terenie centrum handlowego La Romanina, w dzielnicy Anagnina. Ten czterogwiazdkowy obiekt oferuje
bezpłatne WiFi, bar i klimatyzowane pokoje wyposażone w telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych.
Pokoje odznaczają się współczesnym wystrojem wnętrz i dysponują sejfem oraz łazienką z suszarką do włosów i bezpłatnym zestawem kosmetyków.
Vintage (4
gwiazdki)

Codziennie serwowane jest śniadanie w formie bufetu, które obejmuje słodkie i słone produkty, w tym jaja, bekon, domowe ciasta i świeże pieczywo.
Produkty bezglutenowe dostępne są na życzenie. W hotelowym barze zamówić można napoje i przekąski.
Hotel Vintage znajduje się dwa przystanki autobusowe od stacji metra Anagnina i 10 minut jazdy od dworca kolejowego Capannelle. Odległość od
lotniska Ciampino wynosi 7 km.

Strona www hotelu: http://www.vintagehotelrome.it/en/

Cesar Palace Bed & Breakfast

Cesar Palace
Bed &
Breakfast (2
gwiazdki)

Cesar Palace Guest House w Rzymie jest położony w centrum miasta – około 20 minut pieszo od dworca Termini.
Pensjonat oferuje pokoje jedno, dwu i trzyosobowe z łazienkami. Pokoje są przestronne i bardzo wygodne, wyposażone w bezpłatny dostęp do
Internetu, w telewizor oraz klimatyzację, pościel i ręczniki.
W każdym pokoju zastosowano podwójne okna dzięki czemu są one ciche i idealne do wypoczynku.
Śniadania składające się ze słodkich i słonych przysmaków takich jak rogaliki, małe kanapki, napoje są serwowane w pobliskiej kawiarence.

Hotel Acropoli Roma

Acropoli
Roma (2
gwiazdki)

Hotel Acropoli jest skromnym obiektem dwugwiazdkowym, który można polecić osobom priorytetowo traktującym lokalizację i niską cenę. Hotel
zlokalizowany jest w okolicy dworca kolejowego Termini (około 300m) w samym sercu Rzymu. Zaledwie dwie stacje metra dzielą Hotel Acropoli od
Fontanny di Trevi i Koloseum. W okolicy hotelu znajduje się wiele restauracji oraz sklepików.
Każdy pokój posiada prywatną łazienkę oraz podstawowe udogodnienia. W hotelu znajduje się recepcja czynna całą dobę. Goście mogą skorzystać z
włoskich śniadań serwowanych codziennie rano, składających się z kawy i rogalika.

Miasta

Rzym

Rzym nazywany jest wiecznym miastem - określenie to oddaje wielowiekowe i niezmienne znaczenie tego miasta, które było kolebką kultury zachodniej,
centrum życia politycznego w starożytności, a później ośrodkiem chrześcijaństwa. Klimat i atmosfera tego miasta jest niezwykła. Rzym tętni życiem do
bardzo późnych godzin nocnych - szczególnie przepełnione są kafejki i restauracje w okolicy Fontanny di Trevi (z XVII wieku) i Placu Hiszpańskiego.
Różnokolorowy tłum turystów stwarza tu jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną atmosferę. O szczególnym charakterze placu stanowią schody Trinita
dei Monti - zwane schodami hiszpańskimi. W mieście znaleźć można wiele bogato zdobionych kościołów z przepięknymi zbiorami sakralnymi.
Niewątpliwie najlepszy sposób na zwiedzanie miasta to spacer. W centrum historycznym jest tak dużo interesujących miejsc, że praktycznie co 50 m warto
się przy czymś zatrzymać. Warto jednak pamiętać, że niektóre „perełki” kultury i sztuki znajdują się na peryferiach - wtedy dojazd jest konieczny. Transport
publiczny w Rzymie to kilkadziesiąt linii autobusowych, dwie linie metra podziemnego, kilka linii kolejowych i tramwajowych, jedna linia trolejbusowa.
Chociaż obsługiwane są one przez różne przedsiębiorstwa transportowe, to prawie wszystkie są częścią zintegrowanego systemu biletowego
METREBUS, dzięki któremu na ten sam bilet można podróżować różnymi środkami lokomocji i dojechać do wszystkich, najodleglejszych nawet zakątków
miasta. Rzym, w przeciwieństwie do niektórych miast europejskich, jest praktycznie jedną strefą komunikacyjną, co oznacza, że nie musimy ciągle uważać
na zmiany stref i cen biletów. Strefy co prawda istnieją, ale zaczynają się daleko za obwodnicą okalającą miasto. Rzym to miasto, do którego chce się
wrócić i znowu poczuć ten niesamowity, urzekający klimat.

Kraje
Włochy

Terminy
hotel 3***

hotel 4****

hotel 5*****

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Terminy (w dół)

Opcje (w prawo)

od: 08-01-2018
do: 25-03-2018

od: 08-04-2018
do: 23-06-2018

od: 24-06-2018
do: 30-09-2018

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os. dorosła):
649,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
749,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 149,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
649,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
749,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 149,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
799,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
899,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 549,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
799,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 549,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
899,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
999,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 599,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
999,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 599,00 zł

Dodatki
obowiązkowe
- taksa klimatyczna - 4-6 euro/os./dzień (płatne w recepcji hotelu) (0,00 zł)

opcjonalne
- dopłata do pokoju 1-osobowego (40,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Schönefeld

Berlin

06:30

0,00 zł

Pyrzowice

Katowice

11:20

100,00 zł

Balice

Kraków

20:50

50,00 zł

Strachowice

Wrocław

10:45

100,00 zł

Okęcie

Warszawa

13:10

50,00 zł

Modlin

Warszawa

13:55

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

