GARDOS EŽERO PERLAS VERONA – VENECIJOS
KARNAVALAS
2019 m. KOVO 1 - 3 d.

Kelionių organizatorius

REGUS OLD TOWN
verslo centras
Vilniaus g. 31, Vilnius
Tel. (8-684) 233 57
El. paštas:
info@bohematravel.lt
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PRELIMINARI KELIONĖS PROGRAMA
2019 m. kovo 1 d. Skrydis tiesioginiu reisu iš Vilniaus į Milaną
Preliminarus išvykimo iš Vilniaus laikas – 7.00 val. Skrydžio iki Milano trukmė – apie 2,5 val.
Pasitikimas Milano oro uoste. Kelionė link Veronos, pakeliui sustojant Sirmionės miestelyje prie Gardos ežero.
Atvykus į Veroną, apsistojimas viešbutyje. Ekskursinė programa Veronoje lietuvių kalba. Laisvas laikas ir poilsis.

2019 m. kovo 2 d. Pusryčiai viešbutyje. Po pusryčių dienos išvyka į Veneciją. Ekskursinė programa Venecijoje. Galimybė
gyvai stebėti gražiausios metų kaukės rinkimus ir kitus Venecijos karnavalo renginius. PLAUKIMAS LAIVU DIDŽIUOJU KANALU.

Nakvynė viešbutyje Naujoje Venecijoje.

2019 m. kovo 3 d. – Pusryčiai viešbutyje. LAISVAS LAIKAS VENECIJOJE IKI 14 VAL. Pervežimas į Venecijos oro uostą.
Tiesioginis skrydis į Vilnių. Preliminarus išskridimo laikas – 17.30 val. Skrydžių laikai patikslinami likus 14 d. iki kelionės.

(apgyvendinimas – dviviečiai, triviečiai kambariai)
Į paketo kainą įskaičiuota:







aviabilietai pagal programą su visais mokesčiais (kiekvienam asmeniui tik rankinis bagažas, pagal avialinijų
išmatavimus – 1 vnt., registruotas bagažas - už papildomą mokestį), aviabilietai negrąžinami, pavardės keitimas už papildomą mokestį, skaičiuojamą pavardės keitimo dieną,
4 žv. viešbutis su pusryčiais Veronoje (1 nakvynė), 3-4 žv. viešbutis Naujojoje Venecijoje (1 nakvynė),
ekskursinė programa Veronoje ir Venecijoje lietuvių kalba,
plaukimas laivu („vaporetto“) Venecijos Didžiuoju kanalu
kelionės vadovo (lietuvių kalba) paslaugos Italijoje,registracija į skrydžius.

Papildomos išlaidos:


turisto mokesčiai – „pagalvės mokestis“, įėjimai į turistinius objektus - eiti į objektų vidų nėra privaloma!, kitos
asmeninės išlaidos

.

Svarbu! Programos vykdymo eiliškumo tvarka (pagal dienas ar dienos laiko periodus) gali keistis.
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