
Sylwester w Wenecji
29.12.2019 - 02.01.2020

Program:

Dzień I (29.12.2019):
 Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach popołudniowych : Wieruszów, Kępno, Byczyna, Kluczbork
Dzień II (30.12.2019):
 przyjazd do Wenecji w godzinach porannych
 rejs na trasie parking Tronchetto (około godziny 10:00) – plac św.Marka
 zwiedzanie Wenecji z przewodnikiem
 czas wolny / rejs gondolami* – dla chętnych
 rejs na trasie plac św.Marka (około godziny 17:00/18:00) – parking Tronchetto
 przejazd na miejsce zakwaterowania : hotel * * * Park Venezia w Stra  (www.parkvenezia.com) 
 obiadokolacja / nocleg
Dzień III (31.12.2019):
 śniadanie
 Przejazd do Padwy - zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 powrót na miejsce zakwaterowania - przygotowanie do Sylwestra
 rejs na trasie parking Tronchetto (około godziny 18:00) – plac św.Marka
 wieczorem wyjazd do Wenecji - świętowanie Nowego Roku na ulicach miasta
 rejs na trasie plac św.Marka (około godziny 02:00 dnia 01.01.2020) – parking Tronchetto 
 powrót na miejsce zakwaterowania / nocleg
Dzień IV (01.01.2020):
 śniadanie
 wykwaterowanie (około 11:00)
 przejazd do Werony - zwiedzanie miasta z przewodnikiem
 czas wolny
 wyjazd w drogę powrotną
Dzień V (02.01.2020):
 przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach południowych

Cena : 580 PLN + 99 Euro

Cena zawiera : przejazd autokarem, 2 noclegi, 1 obiadokolację, 2 śniadania kontynentalne (wzmocnione), opiekę pilota podczas całego 
wyjazdu, przewodnika podczas zwiedzania (Wenecja, Padwa, Werona – bez biletów wstępu), rejsy z parkingu na plac św. Marka (30.12.2019
tam i powrót, 31.12.2019 tam, 01.01.2020 powrót)  ubezpieczenie NNW, KL oraz fundusz TFG, opłaty drogowe i parkingowe

Świadczenia : HB dnia 30.12.2019: śniadania wzmocnione o ser i/lub szynkę, obiadokolacje składające się z: pierwsze danie np. makaron, 
zupa, risotto, drugie danie mięsne z przystawką, deser lub owoc, woda BB dnia 31.12.2019: śniadania wzmocnione o ser i/lub szynkę oraz 
śniadanie dania 01.01.2019

Śniadanie wzmocnione – pieczywo, sucharek, masło, dżem / miód, ser, szynka, kawa, herbata, mleko, w niektórych hotelach również płatki 
śniadaniowe 

Plan jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

ORGANIZATOR okresla minimalną ilosć UCZESTNIKÓW wyjazdow autokarowych na 40 osob na dany kierunek w danym terminie. 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych woj. opolskiego, nr 148, wydany przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Gwarancja Ubezpieczeniowa: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nr 03.485.942

NIP: 751-102-76-01
Regon: 531 181 720
ING Bank Śląski
04 1050 1171 1000 0022 3468 2785

Biuro Podróży AS Travel
46-220 Byczyna                                   
Roszkowice 71 B
e-mail: biuro@as-travel.eu
tel. 77 546 72 18

mailto:biuro@asprzewozy.com


WAŻNE !!!!KAŻDY UCZESTNIK MUSI MIEĆ PRZY SOBIE DOWÓD TOŻSAMOŚCI WAŻNY MINIMUM 6 MIESIĘCY OD 
DATY POWROTU! 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych woj. opolskiego, nr 148, wydany przez Marszałka Województwa Opolskiego.

Gwarancja Ubezpieczeniowa: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. nr 03.485.942

NIP: 751-102-76-01
Regon: 531 181 720
ING Bank Śląski
04 1050 1171 1000 0022 3468 2785

Biuro Podróży AS Travel
46-220 Byczyna                                   
Roszkowice 71 B
e-mail: biuro@as-travel.eu
tel. 77 546 72 18


