AMEX Biuro Turystyki Zagranicznej

_ Wenecja 2022 _

Wrocław, tel. 507046741 (Pn-Pt 11:00 - 15:00)
e-mail: amex@wroclaw.home.pl

__
_________________________________________________________________
Rok założenia 1988
AMEX – 14/ITA/22

Zespół Szkół Plastycznych

KOMUNIKAT 2-14/GRA/22 (10.08.2022)
WENECJA – BIENNALE D’ARTE 25.09 – 29.09.22
Biuro Podróży AMEX informuję, że wycieczka zaplanowana w terminie 25.09 - 29.09.22 jest w toku przygotowań
do realizacji. Wszystkie rezerwacje są potwierdzone i opłacone.
Zakwaterowanie: hotel Palme *** Lido di Jesolo 26.09 – 28.09.22 (2 noce)
Informuję dodatkowe:
1. Wyjazd : 25.09.22
godz. 16:00 Wrocław, ul. Ślężna (parking przy Wzgórzu Andersa).
Powrót : 29.09.22 ok. godz. 12:00 Wrocław, ul. Ślężna (parking przy Wzgórzu Andersa).
2.

W dniu wyjazdu należy mieć przygotowane 85 EUR (płatne u pilota w dniu wyjazdu) realizacja programu:
wjazdy do miast (3 wjazdy), parkingi (3), rejsy vaporetto Punta Sabioni – pl. San Marco (3 rejsy w 2-strony),
rezerwacja i bilety wstępu na Biennale dla grupy, bilety wstępu i bilety na vaporetto dla wychowawców i pilota,
opłaty regionalne i klimatyczne w hotelu, licencjonowany miejscowy przewodnik na 26.09 od godz.13:30 2 h.
(zestaw Tour Guide)
3.
Koszty realizacji programu nie obejmują biletów wstępu do innych obiektów i kościołów:
Bazylika San Marco 3 EUR, Basylika dei Santi Giovanni e Paolo 1,5 EUR,
Accademia: do 18 lat gratis, od 18-25 lat 2 EUR, dorośli 12 EUR,
Peggy Guggenheim 10 EUR - biuro zarezerwowało wstęp dla całej grupy i wykupiło bilety (10 EUR płatne
w dniu wyjazdu u pilota)
Basilika di Santa Maria, Gloriosa dei Frari, Chiesa di San Moise – nie znalazłem informacji o biletach,
4.
5.
6.

TFG i TFP od każdej osoby został zapłacony.
Dowód osobisty lub paszport (ważny 6 miesięcy od daty wyjazdu) – proszę sprawdzić
Przypominam, że wszyscy uczestnicy muszą mieć Karty EKUZ z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Proszę nie zostawiać wyrobienia karty na ostatnią chwilę, ponieważ mogą być opóźnienia
7. Przy rezygnacji z wycieczki mają zastosowanie wyłącznie warunki uczestnictwa.
8. Lekarstwa (jeśli takie są potrzebne)
9. Drobne EUR na toalety w czasie jazdy.
10. Maseczki FFP 2 na każdy dzień (min. 5 szt.)
11. Składana parasolka
12. Główny bagaż nie powinien przekraczać wymiarów: 70 x 50 x 30 cm (15 kg) .
Autokar ma ograniczone miejsca w bagażnikach.
13. Do 31 sierpnia 2022 nie obowiązują obostrzenia związane z wjazdem do Włoch.
14. Biuro pracuje zdalnie, więc proszę o kontakt na skrzynkę amex@wroclaw.home.pl
W razie ważnych pytań proszę pisać lub dzwonić 507-046-741
Podaję termin, w których będę przebywał za granicą i będzie ze mną ograniczony kontakt
13.9 – 21.09.22 (wyjazd z grupą do Grecji)
AMEX Biuro Turystyki Zagranicznej
Dimos Chatzinikolaou

