Rzym, Watykan – 5 dni samolotem

zwiedzanie Wiecznego Miasta z audiencją papieską oraz nawiedzenie grobu
św. Jana Pawła II
TERMINY: 25 – 29.04.2022
02 – 06.05.2022
13 – 17.06.2022
22 – 26.08.2022
05 – 09.09.2022
03 – 07.10.2022
CENA:

2190*/2290 PLN

*Niższa cena przy zapisie do 28.02.2022






Atrakcyjny program zwiedzania Wiecznego Miasta
Audiencja generalna u Ojca Świętego
Hotel 4*
Zapewnione wyżywienie: śniadania i kolacje w cenie
Opieka pilota oraz lokalnego przewodnika

1 DZIEŃ
Spotkanie uczestników na Lotnisku Chopina w Warszawie w godz.
popołudniowych. Odprawa, wylot do Włoch. Po przylocie do
Rzymu transfer autokarem do hotelu na obiado-kolację i nocleg.
2 DZIEŃ
Po śniadaniu przejazd do Watykanu – zwiedzanie Muzeów
Watykańskich oraz bazyliki św. Piotra i Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie
odbywa się konklawe. Podziwianie słynnych fresków Michała
Anioła, m.in. „Sąd Ostateczny”. Nawiedzenie grobu św. Jana Pawła
II w bazylice. Zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem: bazyliki Santa
Maria Maggiore i św. Jana na Lateranie. Wejście po Świętych
Schodach. Powrót do hotelu na obiado-kolację i nocleg.
3 DZIEŃ
Po śniadaniu audiencja generalna u Ojca Świętego Franciszka.
Czas wolny. Następnie Dalej Rzym starożytny: Kapitol
z pomnikiem Marka Aureliusza, Plac Wenecki z Ołtarzem Ojczyzny
i statuą króla Wiktora Emmanuela, spacer wzdłuż ruin Forum
Romanum, Koloseum (z zewnątrz). W drodze powrotnej słynne
„Usta Prawdy” w kościele Santa Maria in Cosmedin. Powrót do
hotelu na obiado-kolację i nocleg.
4 DZIEŃ
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Rzymu: przejazd na Plac
Hiszpański, jeden z najpiękniejszych w mieście. Wejście na
wzgórze Pincio, z którego podziwiać można panoramę Wiecznego
Miasta. Spacer po barokowym Rzymie: Plac Navona z Fontanną
Czterech Rzek, Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie.
Czas wolny. Powrót do hotelu na obiado-kolację i nocleg.
5 DZIEŃ
Po śniadaniu zwiedzanie bazyliki św. Pawła za Murami, katakumb
św. Kaliksta z czasów starożytnych i kościoła Quo Vadis. Czas
wolny i transfer na lotnisko, przelot do Polski. Powrót do Warszawy
w godz. wieczornych.

CENA OBEJMUJE:










przeloty Warszawa-Rzym-Warszawa,
bagaż podręczny oraz
bagaż rejestrowany 10 kg na osobę lub 20 kg na dwie osoby,
4 noclegi w hotelu kat. 4* w pokojach 2-osobowych,
4 śniadania wzmocnione (pieczywo, dżem, szynka, ser, kawa,
herbata) oraz 4 kolacje 3-daniowe,
ubezpieczenie NNW, KL i bagażu,
opiekę pilota BPT Caritas na całej trasie,
składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,
składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy.
CENA NIE OBEJMUJE:




napojów do obiado-kolacji,
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, transferów
autokarem lotnisko-hotel-lotnisko, przejazdów metrem,
lokalnego polskiego przewodnika w Rzymie i Watykanie,
zestawu słuchawkowego tour guide na cały pobyt i innych
kosztów realizacji programu – łącznie 230 EUR, płatne
obligatoryjnie pilotowi grupy. Kwota podlega rozliczeniu w
zakresie ewentualnych zwrotów za niewykorzystane bilety.

Ewentualna dopłata do pokoju 1-os. – 80 EUR.
Zwiedzanie Rzymu w dniach 2,3,4 odbywa się z wykorzystaniem
komunikacji miejskiej. Hotel położony w pobliżu granic miasta, z
dogodnym dojazdem do centrum kolejką podmiejską/metrem.
Zniżka dla Stałych Klientów (po raz czwarty z BP-T
CARITAS) – 90 PLN
Przy zapisie Klient wpłaca I ratę w kwocie 1000 PLN. Na
60 dni przed wylotem wpłata II raty 1290 PLN lub 1190 PLN.
Część dewizową kosztów Klient uiszcza pilotowi grupy podczas
podróży.

ZAPRASZAMY

