AMEX Biuro Podróży
__

53-446 Wrocław, ul. Szczęśliwa 10
tel. 71 338-00-93
e-mail: amex@wroclaw.home.pl
__________________________________________________

Wenecja 2019

AMEX – 27/GRA/19
Szkoła Plastyczna

WENECJA
14.10 – 18.10.19
5 DNI – BIENNALE D’ARTE 2019
PROGRAM 27/ITA/19
14.10.19
Zbiórka uczestników o godz. 16:30, Wrocław, ul. Ślężna (parking przy Wzgórzu Andersa), przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię

15.10.19
Rano przyjazd Włoch – do Wenecji
8.30-9.00 przejazd pociągiem z Mestre do Wenecji (Venezia Santa Lucia)
9.00-10.00 przejazd tramwajem wodnym na tereny Biennale, zakup biletów
10.00-15.00 zwiedzanie ekspozycji w Giardini
15.00-16.00 przerwa na przekąski we własnym zakresie (można ewentualnie przedłużyć pobyt w Giardini)
16.00-18.00 przejście nabrzeżem do Pałacu Dożów - wybrane zabytki z zewnątrz (kościoły, pałace), ekspozycje Biennale na trasie
18.00-19.00 przejazd tramwajem z przystanku koło Pałacu Dożów w stronę dworca
19.00-19.30 przejazd do hotelu w okolicy Mestre, obiadokolacja (nocleg).

16.10.19
8-8.30 śniadanie
8.45-9.15 przejazd do Wenecji
9.15-10.00 przejazd tramwajem w kierunku Arsenału
10.00-15.00 zwiedzanie ekspozycji w Arsenale
15.00-15.30 przerwa na przekąski we własnym zakresie
15.30-18.30 spacer w kierunku San Marco – po drodze wybrane zabytki i ekspozycje Biennale na trasie, wieczorny plac San Marco
18.30-19.30 przejazd tramwajem na dworzec
19.30-20.00 przejazd do hotelu, obiadokolacja (nocleg)

17.10.19
8-8.30 śniadanie
8.45-9.15 przejazd do Wenecji
9.15-10.00 przejazd tramwajem w kierunku centrum
10.00-17.00 zwiedzanie Wenecji wg ustalonego planu (Akademia, Galeria Peggy Guggenheim, ekspozycje Biennale na trasie wg możliwości,
bazylika San Marco, wybrany kościół barokowy)
17.00-18.00 przejazd tramwajem na dworzec
18.00-18.30 przejazd do Mestre
19.00 przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy

18.10.19 - przyjazd do Polski – do Wrocławia, zakończenie imprezy.

Świadczenia:
-

2 noclegi, zakwaterowanie – hotel *** pokoje 3/4 osobowe z łazienkami
wyżywienie - śniadania kontynentalne i obiadokolacje serwowane
opieka pilota
ubezpieczenie KL – do 10.000 EUR i NW – 15.000 PLN
autokar lux
ilość osób 40 + 3 wychowawców

Cena: 795 PLN (przy 40 osobach) Cena: 895 PLN (przy 35 osobach)
Do ceny należy doliczyć 10 PLN na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Informacje dodatkowe:
1. Cena wycieczki nie obejmuje wejść osób do Wenecji, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i na Biennale, opłaty regionalnej i klimatycznej, biletów na pociąg (Venecja Santa Lucia), bilety na vaporetto (72 godz.), licencjonowanego przewodnika, słuchawek.
2. Uczestnicy wycieczki ubezpieczeni są w Signal Iduna, od kosztów leczenia (KL - do 10.000 EUR), i następstw nieszczęśliwych wypadków
(NW – do 15.000 PLN). Jeżeli ktoś z uczestników jest przewlekle chory powinien wykupić dodatkowe ubezpieczenie.
3.

Wszyscy uczestnicy muszą mieć karty z Narodowego Funduszu Zdrowia (EKUZ)
www.amexpolska.pl

