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PRELIMINARI KELIONĖS PROGRAMA

KELIONĖS PROGRAMA, SKRYDŽIŲ INFORMACIJA IR VIEŠBUČIAI
2019 m. sausio 12 d. Skrydis tiesioginiu reisu iš Vilniaus į Romą.
Skrydį aptarnauja, vykdo ir už jį atsako Ryanair avialinijos (Airija)
11:05 išvyksta iš: Vilnius
12:50 atvyksta į: Roma
Pasitikimas aerouoste. Pervežimas aerouostas – 3 žv. viešbutis Romoje (preliminarus viešbutis – 3 žv. Domus
Sessoriana). Apgyvendinimas 3 naktims. Ekskursinė programa Romoje su gidu lietuvių kalba ~ 6 val. (Koliziejus,
Trojano kolona, Kapitolijaus kalva, Trevi fontanas, Romos aikštė, Ispanijos aikštė, Panteonas, Navonos aikštė ir kiti
objektai).

2019 m. sausio 13 d. - Pusryčiai viešbutyje. Dienos išvyka į Antikinę Ostiją. Ekskursinė programa Ostijoje su
gidu lietuvių kalba . Senais laikais Ostija buvo svarbiausias Romos komercinis uostas ir karinė bazė, kuri saugojo
pakrantės ruožą ir Tiberio žiotis. Šimtmečius isgulėjęs po smėliu, miestas išskirtinai išsilaikė. Ostija skirtingai negu
Pompėja išmirė palaipsniui. Ostijos griuvėsiai leidžia susidaryti gyvenimo Romos imperijoje vaizda. Dekoratyvinėmis
mozaikomis puoštos parduotuvės, nurodančios kokiu verslu užsiimta, baras su marmuriniu prekystaliu ir freskomis,
reklamuojančiomis valgius bei gėrimus, ir t.t.... Vertingi radiniai eksponuojami čia pat įrengtame muziejuje. Vakare
laisvas laikas.

2019 m. sausio 14 d. - Pusryčiai viešbutyje. Ekskursinė programa Vatikane su gidu lietuvių kalba ~ 6 val.
(Šv.Petro bazilika, Siksto koplyčia, Vatikano muziejai*, Angelo pilis, Angelų tiltas ir kiti lankomi objektai). Poilsis ir
laisvas laikas. .

2019 m. sausio 15 d. - anksti ryte pervežimas į oro uostą. Tiesioginis skrydis iš Romos į Vilnių.

9:25 išvyksta iš Roma

13:15 atvyksta į Vilnius
(apgyvendinimas – dviviečiai, triviečiai kambariai)
Priemoka už vienvietį kambarį – Eur

Į paketo kainą įskaičiuota:








aviabilietai pagal programą su visais mokesčiais (kiekvienam asmeniui tik rankinis bagažas, pagal avialinijų
išmatavimus – 1 vnt. (max – 10 kg, registruotas bagažas už papildomą mokestį), aviabilietai negrąžinami,
pavardės keitimas už papildomą mokestį ,skaičiuojamą pavardės keitimo dieną,
3 žv. viešbutis Romoje su pusryčiais – 3 nakvynės;
Bohema Travel atstovo pasitikimas aerouoste, pervežimai: Romos aerouostas – viešbutis – Romos aerouostas,
ekskursijos pagal programą Romoje, Vatikane, Ostijoje (lietuvių kalba), lankomų objektų eiliškumo tvarka gali
keistis,
dokumentų įforminimo išlaidos, registracija į skrydžius.

Papildomos išlaidos:


„city tax‘‘; vietinio transporto bilietai, bilietai į lankomus objektus (bilietas į Vatikano muziejus ~ 24 Eur/asm.) , kitos
asmeninės išlaidos.
Kelionės organizatorius - Benart Projektai, UAB („Bohema Travel“),
kelionės organizavimo prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo polisas "BTA Insurance Company" SE, KOFG Nr. 001309

