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City Break - Magia Rzymu - 4 dni (samolotem z Warszawy)
Włochy Rzym

Program
Rzym to miasto, do którego przez całe wieki prowadziły wszystkie drogi. Niemal wszystkie ulice i zaułki starego Rzymu przemawiają do nas historią.
Architektoniczne dzieła powstawały tu na przestrzeni setek wieków – od republiki, aż do czasów współczesnych były starannie tworzone przez największych
artystów historii. Dziś Rzym to nowoczesne, tętniące życiem, niezasypiające miasto. Współczesność miesza się z tradycją i historią w niespotykanych nigdzie indziej
proporcjach. Zwiedzanie Rzymu to niezapomniana przygoda - ponoć jedno życie człowieka nie wystarczy, by poznać włoską stolicę w całości.
Program:
Dzień 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Rzymu – stolicy Włoch. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny na korzystanie z lokalnych atrakcji w zależności od godzin
przylotu.
Dzień 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie atmosfery miasta oraz jego najważniejszych miejsc, takich jak
- Koloseum – symbol Wiecznego Miasta, jeden z cudów świata starożytnego, miejsce, w którym niegdyś odbywały się igrzyska, występy cyrkowe i teatralne oraz
walki gladiatorów
- Łuk Konstantyna Wielkiego, który jest ostatnim wzniesionym łukiem triumfalnym starożytnego Rzymu, wybudowanym dla uhonorowania zwycięstwa Konstantyna
Wielkiego nad Maksencjuszem
- Forum Romanum – antyczne centrum spotkań towarzyskich i politycznych Rzymian
- Plac Wenecki z zachwycającym Ołtarzem Ojczyzny
- Kapitol – najważniejsze z siedmiu wzgórz Rzymu, które w czasach antycznych było głównym miejscem kultu
- Fontanna di Trevi, której słynne na cały świat piękno było tłem do wielu filmów czy sesji zdjęciowych
- Panteon - najlepiej zachowana pamiątka po czasach starożytnych
- Piazza Navona – plac z fontanną Czterech Rzek, przepełniony ulicznymi muzykami i malarzami sprzedającymi swoje obrazy
- Campo de’Fiori to najbardziej urokliwy zakątek starego miasta, opisywany niegdyś przez Czesława Miłosza, z targiem kwiatów, warzyw i owoców, a wieczorem
zamieniający się w miejsce spotkań turystów i mieszkańców
- Via Condotti – najbardziej ekskluzywna ulica Rzymu ze sklepami znanych i lubianych marek włoskich i zagranicznych
- Schody Hiszpańskie – znane z pokazów mody i festiwali kwiatów, jedne z najdłuższych i najszerszych schodów w Europie
- Piazza del Popolo wyróżniający się dzięki egipskiemu obeliskowi, a powyżej placu, z parku Borghese roztacza się zapierająca dech w piersiach panorama miasta
- Muzea Watykańskie z wspaniałą kolekcją dzieł sztuki m.in. Michała Anioła, Rafaela czy Caravaggio
- Kaplica Sykstyńska, gdzie podczas konklawe wybierany jest następca Św. Piotra
- Plac i Bazylika Św. Piotra – najważniejsze miejsce dla wszystkich katolików oraz Grób Jana Pawła II – papieża Polaka
- Zamek i most św. Anioła nazwany tak, aby upamiętnić ukazanie się cherubina na znak końca epidemii
- Spacer po dzielnicy Trastevere, czyli Zatybrzu, najstarszej części Rzymu, pełnej brukowanych, wąskich uliczek, starych domostw porośniętych bluszczem,
urokliwych restauracyjek, malowniczych skwerów oraz malutkich sal kinowych
- Wyspa Tyberyjska z Bazyliką Św. Bartłomieja, gdzie złożone są relikwie męczenników m.in. Św. Wojciecha
- Bocca Della Verita – Usta Prawdy będące wyrocznią prawdomówności
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posiłek, podczas którego będzie możliwość spróbowania włoskich potraw, takich jak słynne pizze,
makarony, cannelloni czy focaccia, a także posmakowania wyśmienitej włoskiej kawy oraz lokalnych win, Campari, Grappy, Martini czy Amaretto (płatne
indywidualnie wg zamówienia).
Ponadto Rzym oferuje szeroki wybór ciekawych atrakcji dodatkowych, realizowanych fakultatywnie, w zależności od czasu wolnego:
- Ogród Zoologiczny Bioparco – działające już ponad sto lat zoo można zwiedzać spacerkiem lub z pokładu kolejki (ok. 16 euro/os.)
- WelcomeToRome – fascynujący i zaskakujący pokaz poświęcony Rzymowi, podczas którego możemy zanurzyć się w 2700-letnią historię Wiecznego Miasta,
prowadzącą przez podstawowe etapy, które sprawiły, że Rzym stał się miastem, które znamy dzisiaj. (ok. 14 euro/os.)
- Muzeum Leonardo da Vinci z rekonstrukcjami niezwykłych maszyn i pojazdów latających autorstwa renesansowego mistrza (ok. 12 euro/os.)
- Time Elevator Experience Roma to ekscytująca podróż, która dzięki technologii cyfrowo-mechanicznej i stereoskopowej, pozwala cofnąć się w czasie i
dowiedzieć się więcej o historii, nauce, sztuce i zwyczajach Rzymu (od 12 euro/os.)
- Rejs statkiem po Tybrze pozwalający poznać stolicę Włoch z zupełnie innej, równie fascynującej perspektywy (ok. 18 euro/os.)
Wieczorami proponujemy słynne włoskie rozrywki, które świetnie oddają ducha miasta:
- Centrale Ristotheatre – wyśmienita włoska kolacja serwowana w towarzystwie występów teatralnych, koncertów jazzowych lub przedstawień kabaretowych (ok.
39 euro/os.)
- La Rosetta – jedna z najsłynniejszych restauracji w mieście serwująca m.in. wyśmienite owoce morza (płatne indywidualnie wg zamówienia)
- Art Cafe Roma – najpopularniejszy i najbardziej ekskluzywny klub, gdzie imprezy rozkręcają światowej sławy DJ-e (płatne indywidualnie wg zamówienia)
- Spektakl w Teatro dell' Opera lub w Teatrze Narodowym (od 40 euro/os.)

- Mecz piłkarski – niesamowite wrażenia dla wszystkich fanów ligi włoskiej(od 50 euro/os.)
Dzień 4:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zależności od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* położone w pobliżu środków komunikacji miejskiej/podmiejskiej, w odległości kilku przystanków do największych atrakcji Rzymu. Wszystkie hotele
dysponują wygodnymi pokojami 2- osobowymi (z możliwością 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie - śniadania kontynentalne
Hotele 3* np. Osimar***, Bella Vita***, Idea Nomentana***
Zakwaterowanie opcjonalne (na zapytanie):
Hotele 4* i 5* dla osób, które wyjątkowo cenią sobie komfort i wysoki standard noclegu. Położone blisko komunikacji miejskiej/podmiejskiej w niedalekiej odległości
od największych atrakcji Rzymu. Wszystkie hotele oferują wygodnie, dobrze wyposażone i zadbane pokoje 2 osobowe (z możliwością 1 dostawki) z łazienkami, TV,
telefonem.
Wyżywienie - śniadania w formie bufetu
Dopłata hotele 4* - dopłata + 650zł/os.
Dopłata hotele 5* - dopłata + 1.250zł/os.
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nastąpi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Rzymie.
- Transfery z/na lotnisko są realizowane busem/autokarem lub komunikacją miejską i/lub podmiejską w zależności od ilości osób, natomiast przejazdy podczas
zwiedzania komunikacją miejską i/lub podmiejską.
- Kolejność dni zwiedzania może ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
- W przypadku wylotu z Rzymu w godzinach porannych zamiast śniadania może być wydany pakiet śniadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelotów mogą ulec zmianie.
- „Single” - bez dopłaty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- „Zniżki dla dzieci” - dotyczą dziecka do 12 lat zakwaterowanego wspólnie z 2 osobami pełnopłatnymi.
WAŻNE:
Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza rezerwacyjnego w szczególności podania pełnego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, którym będą
się Państwo posługiwali podczas podróży, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy też o sprawdzenie terminu ważności tego dokumentu.

Cena zawiera
- przelot samolotem na wybranej trasie
- opłaty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu bagażu podręcznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 śniadania
- opiekę polskojęzycznego pilota/przedstawiciela Regent
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, bagażu
- gwarancję niezmienności ceny

Cena nie zawiera
- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na który należy przeznaczyć dodatkowo ok. 120 – 140 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na
lotnisko, podatek turystyczny, bilety wstępów do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz
usługi lokalnych przewodników.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posiłków zamawianych indywidualnie.
- Kosztu usługi przewozu bagażu rejestrowanego, którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o
maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Kosztu usługi przewozu bagażu głównego (rejestrowanego), którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR do 20kg. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego (400 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Terminy
1.

07.07.2019

10.07.2019

1590 PLN

2.

21.07.2019

24.07.2019

1690 PLN

3.

11.08.2019

14.08.2019

1490 PLN

4.

25.08.2019

28.08.2019

1490 PLN

5.

07.09.2019

10.09.2019

1490 PLN

6.

21.09.2019

24.09.2019

1490 PLN

7.

02.10.2019

05.10.2019

1590 PLN

8.

09.10.2019

12.10.2019

1590 PLN
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