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                             Wenecja 2019
  

       
__                        __________________________________________________
 

 Rok założenia 1988
 

 AMEX – 27/GRA/19
 Szkoła Plastyczna

WENECJA  
21.10 – 25.10.19

5 DNI – BIENNALE D’ARTE 2019

PROGRAM 27/ITA/19
21.10.19
 Zbiórka uczestników o godz. 16:30, Wrocław, ul. Ślężna (parking przy Wzgórzu Andersa), przejazd przez Polskę, Czechy i Austrię
 
22.10.19
Rano przyjazd Włoch – do Wenecji
09.00 - 10.00 rejs vaporetto do centrum, przejście na tereny Biennale 
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 powrót vaporetto z okolicy Pałacu Dożów na Tronchetto
19.00 - 19.30 przejazd do hotelu w okolicy Stra, obiadokolacja (nocleg).

23.10.19
08:00 - 08.30 śniadanie, przejazd do Wenecji
09.15 - 10.00 rejs vaporetto 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 rejs vaporetto na Tronchetto
19.30 - 20.00 przejazd do hotelu, obiadokolacja (nocleg) 

24.10.19
08:00 - 08.30 śniadanie, przejazd do Wenecji
09.15 - 10.00 przejazd vaporetto 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 powrót vaporetto na Tronchetto
19.00 - wyjazd do kraju, przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy

25.10.19 - 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 45 + 3 wychowawców
 

Cena: 795 PLN    
       

Do ceny należy doliczyć 10 PLN na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Informacje dodatkowe:
1.   Realizacja programu 60 EUR: wjazdy do Wenecji (3 dni), parkingi (3 dni), bilety na vaporetto (3 dni), rezerwacja i bilety wstępu na Biennale,

rezerwacja wstępu dla grupy do Museo Accademia, bilety wstępu i bilety na vaporetto dla pilota, opłaty regionalne i klimatyczne 
Uwaga: - koszty realizacji programu nie obejmują ewentualnych biletów wstępów do kościołów: Basiliki di Santa Maria Gloriosa dei Frari, 
              Basyliki dei Santi Giovanni e Paolo, Chiesa di San Moise.

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

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumbs.dreamstime.com%2Fz%2Fwenecja-znaczek-117186609.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpl.dreamstime.com%2Fwenecja-znaczek-image117186609&docid=TOTkV2oV4IgjLM&tbnid=dT1Tbf2H4A462M%3A&vet=10ahUKEwiI7L7Z1LPgAhVysIsKHZUDCOIQMwhvKCMwIw..i&w=1300&h=1390&itg=1&bih=626&biw=1021&q=flaga%20symbole%20Wenecji&ved=0ahUKEwiI7L7Z1LPgAhVysIsKHZUDCOIQMwhvKCMwIw&iact=mrc&uact=8

	WENECJA
	21.10 – 25.10.19
	5 DNI – BIENNALE D’ARTE 2019
	PROGRAM 27/ITA/19



