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 Wenecji"
Dojazd własny: Nie
Standard:

3 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 Wenecji Treviso Ryanairem lub do Wenecji Marco Polo Easyjetem, podróż do centrum, zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2 - 3 - pobyt na miejscu
Dzień 4 - opuszczenie hotelu do godzin południowych, podróż na lotnisko, przelot do Polski

Możliwość dokupienia kolejnego noclegu: hotel 3 *: od 100 zł/noc/osoba, hotel 4 *: 140 zł/noc/osoba

Cena zawiera:
- przelot w obie strony samolotem rejsowym Ryan lub Easyjet
- odprawę i karty pokładowe, wystawiane do 48 godz przed lotem
- zakwaterowanie 3 noclegi w hotelu 3***/4**** wg wyboru
- wyżywienie śniadania
- bagaż nierejestrowany podręczny 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 - 2-6 euro/os./dzień (płatne w recepcji hotelu)
Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
- bagaż rejestrowy do 20kg od 220zl/sztuka/w 2 strony - linie Easyjet; do 20 kg od 210 zł/sztuka /w 2 strony - linie Ryan; opłaty za bagaż w sezonie (do końca września,
święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą być wyższe
- dopłata do pokoju 1 osobowego + około 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)
- transferów z lotniska i po mieście z Wenecja Treviso specjalny autobus lotniskowy do Wenecja Mestre / lub Piazza Roma cena: 12 euro w jedną stronę / 22 euro w dwie strony za osobę; lub taniej
autobus miejski + pociąg ok 4,7 eur/1 strona
z Wenecji Marco Polo specjalny autobus lotniskowy do Wenecja Mestre / lub Piazza Roma cena: 6 euro w jedną stronę

Dziecko do 2 lat (liczy się data powrotu) płaci tylko 299zł (wszystkie obiekty)

Opcje lotów do Wenecji:
Kraków (EasyJet): wtorek, czwartek, niedziela
Kraków (Ryanair): środa, sobota
Warszawa Modlin (Ryanair): poniedziałek, piątek
Berlin (Ryanair/EasyJet): codziennie

Noclegi

Hotel Vienna jest wygodnym, trzygwiazdkowym obiektem, który oferuje niedrogie zakwaterowanie w miasteczku Marghera.
Hotel Vienna
(3 gwiazdki)

Hotel Vienna położony jest w spokojnej dzielnicy mieszkaniowej w pobliżu dworca kolejowego Mestre.
Do dyspozycji Gości są 63 pokoje z łazienką. Ich wyposażenie obejmuje nowoczesne udogodnienia, w tym telefon z bezpośrednim wyjściem na miasto
oraz klimatyzację.
Z hotelu łatwo można się dostać do centrum Wenecji (np. autobusem).

Hotel Giustizia jest położony w spokojnej dzielnicy Wenecji, w niedalekiej odległości od Nowe Getto, Getto weneckie i Bazylika Santa Maria Gloriosa dei
Frari.
Hotel jest idealnie położony kilka minut drogi od Stazione Venezia Mestre stacji kolejowej. Ten tradycyjny hotel jest położony 1450 metrów od
PalaFenice, Aquaestate i Capannina Beach.
15 minut od lotniska "Wenecja-Marco Polo".
Pokoje
Hotel oferuje gościom 20 pokoi dobrze wyposażonych w bezpośrednie połączenie telefoniczne, biurko, oddzielną toaletę, mini bar i indywidualną
kontrolę parametrów klimatycznych. Pokoje posiadają przyległe łazienki z prysznicem, przyborami toaletowymi i suszarką do włosów.
Giustizia (3
gwiazdki)

Jedzenie
Hotel oferuje gościom śniadanie w formie bufetu, serwowane w sali śniadaniowej.
Praca
Hotel oferuje bezpłatny parking, windę i skrytkę depozytową jak również ksero i połączenie internetowe dla gości podróżujących w celach biznesowych.
Internet
Internet bezprzewodowy jest dostępny w pokojach hotelowych i jest bezpłatny.
Parking dla Gości
Darmowy publiczny parking hotelowy dostępny jest w pobliżu obiektu.

Hotel Centrale położony jest w mieście Mestre, w odległości zaledwie 20 metrów od przystanku autobusów kursujących do Wenecji. Wszystkie pokoje
dysponują łazienką i telewizją satelitarną. Codziennie w hotelu serwowane jest proste włoskie śniadanie, obejmujące między innymi kawę i rogaliki.
Centrale (3
gwiazdki)

Piazza Ferretto, deptak i główna ulica handlowa miasta Mestre, jest oddalona o zaledwie 50 metrów od głównego wejścia do hotelu Centrale. Główny
dworzec kolejowy oddalony jest od hotelu o 200 metrów.
W każdą środę i piątek rano tuż za rogiem organizowany jest targ. Jedna z najlepszych restauracji w mieście znajduje się w odległości 5 minut spacerem
od hotelu.

Hotel Lugano znajduje się zaledwie 200 metrów od dworca kolejowego w Mestre oraz kilka kroków od przystanku autobusowego, z którego można
dojechać do Wenecji w zaledwie 10 minut. W całym budynku można korzystać z bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Lugano (4
gwiazdki)

W eleganckiej restauracji serwowane są tradycyjne potrawy z regionu Wenecji Euganejskiej. Śniadanie w formie bufetu obejmuje dania na ciepło i na
zimno.
Pokoje mają wyłożone parkietem podłogi i wyposażone zostały w klimatyzację, minibar, sejf oraz telewizor z płaskim ekranem. W każdym pokoju znajduje
się łazienka z suszarką do włosów.
Wnętrza hotelu Lugano urządzone zostały we współczesnym stylu, a do dyspozycji Gości jest tu duża recepcja z czytelnią. Liczba miejsc na hotelowym
parkingu jest ograniczona.

Hotel Ambasciatori oddalony jest o 10 minut jazdy autobusem od Laguny Weneckiej i 12 km od lotniska Wenecja-Marco Polo. Obiekt oferuje przestronne
pokoje wyposażone w telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej.
Dźwiękoszczelne i klimatyzowane pokoje w hotelu Ambasciatori urządzone są w weneckim stylu. Każdy z nich dysponuje minibarem oraz marmurową
łazienką z suszarką do włosów.
Ambasciatori
(4 gwiazdki)

Codziennie rano serwowane jest amerykańskie śniadanie w formie bufetu, które obejmuje produkty słodkie i słone. W porze kolacji restauracja zaprasza
na regionalne specjały i klasyczne dania kuchni włoskiej. W barze Bisanzio Goście mogą skosztować tradycyjnego aperitifu Veneto.
Hotel Ambasciatori to nowoczesny i elegancki obiekt położony przy jednej z głównych ulic w miejscowości Mestre. Zapewnia on bezpłatny
bezprzewodowy dostęp do Internetu. Hotel udostępnia również Gościom w pełni wyposażone centrum fitness i siłownię. Tuż obok budynku znajduje się
supermarket.
Obiekt dzieli 800 metrów od dworca kolejowego w miejscowości Mestre. Przed głównym wejściem do hotelu znajduje się przystanek, przy którym
zatrzymują się autobusy kursujące do Wenecji.

Delfino (4
gwiazdki)

Hotel Quality Delfino znajduje się przy ulicy Corso Del Popolo w Mestre, 10 minut jazdy autobusem od Wenecji. Przestronne pokoje obejmują łazienkę i
wyposażone są w bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz telewizor LCD.
Hotel Quality Delfino położony jest kilka minut jazdy od lotniska Treviso i wybrzeża Riviera del Brenta. Na miejscu dostępny jest prywatny parking.
Codziennie rano w hotelu serwowane jest śniadanie kontynentalne, które obejmuje międzynarodowe specjały.

Miasta
Wenecja jest miastem w

północno-wschodnich Włoszech, portem nad Morzem Adriatyckim. Częściowo położone na wyspach

w Lagunie Weneckiej.
Wenecja

Piękno Wenecji to przede wszystkim niezwykle położenie miedzy lazurem nieba i morza, na archipelagu ponad stu wysepek,

wśród cichych wód laguny, które odbijają wytworna architekturę pałaców, kościołów i klasztorów. To właśnie jej romantyczny pejzaż, charakterystyczne
morskie oświetlenie obiektów, refleksy wody i słońca były inspiracja wielkich weneckich malarzy. Wenecja przyciąga zakochanych, którzy przechadzają się
romantycznymi uliczkami wsród wąskich przesmyków, po mostkach nad weneckimi kanałami. Wielu turystów chętnie korzysta także z przejażdzki gondolą
czy tramwajem wodnym.

Kraje
Włochy

Terminy

Terminy (w dół)

Opcje (w prawo)

od: 31-01-2019
do: 31-03-2019

od: 01-04-2019
do: 31-05-2019

hotel 4* ze śniadaniami

hotel 3* ze śniadaniami

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os. dorosła):
699,00 zł

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

Cena katalogowa (dziecko):
699,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
649,00 zł

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

Cena katalogowa (os. dorosła):
849,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
849,00 zł

Dodatki
obowiązkowe
- opłata lokalna płatna w eur w hotelu 2-6 eur/os/dzień (0,00 zł)

opcjonalne
- dopłata za pokój 1-os (40,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Balice

Kraków

17:55

0,00 zł

Modlin

Warszawa

12:10

0,00 zł

Schonefeld

Berlin

10:55

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

