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PRELIMINARI KELIONĖS PROGRAMA
,

Liepos 23 d. Skrydis tiesioginiu reisu iš Lietuvos į Italją.
Skrydžių programa bus paskelbta likus 1 mėn. iki kelionės pradžios ir tikslinama likus 14 d. iki skrydžio.
Pasitikimas aerouoste. Pervežimas aerouostas – viešbutis Toskanoje (Montekatini Terme). Kelionės į Toskaną iš
aerouosto metu ne tik gėrėsimės nuostabiais Italijos kraštovaizdžiais, bet ir ragausime žymųjį vytintą Parmos kumpį,
Grana Padano sūrį ir kitas itališkas gėrybes.
Į viešbutį atvyksime vakarop. Apgyvendinimas 2 naktims. Viešbutis 3 žv. kategorijos.

Liepos 24 - 29 d. - Pusryčiai viešbutyje. Ekskursinis turas Toskanoje.
Šiomis dienomis apsilankysime ne tik Toskanos sostinėje Florencijoje, bet ir savo akimis išvysime Stebuklų lauką su
Pizos bokštu, pabuvosime viduramžių Manhetene (San Gimignano miestelis), taip pat mūsų laukia daug naujų
atradimų: apsilankysime didingame Sienos mieste, pasivaikščiosim Meilės bei Bučinio gatvėmis Pienza miestelyje,
pravažiuosime žymiuoju vyno keliu, vyno mieste – Montepulciano, ne tik degustuosime vyną, bet ir sužinosime jo
gamybos proceso subtilybių, savo akimis išvysime vietą, kuri pavaizduota Leonardo da Vinči "Džekonda" paveikslo fone,
nuostabią Toskanos panoramą išvysime būdami Fiesole, į antikos laikus grįšime užsukę į Lucca miesto senamiestį.
Kelionės desertas – gyvo garso Andrea Bocelli ir jo draugų koncertas po atviru Toskanos dangumi „Teatro del
Silenzio“ (vertimas į lietuvių kalba „Tylos teatras“) arenoje, artisto gimtinėje Lajatico kaime. Taip pat turėsite galimybę
išsimaudyti Tirėnų jūroje Ir dar daugiau... Tebūnie tai paslaptis ir malonūs siurprizai...

Liepos 29 d. atsisveikinę su Toskana, paskutinę naktį šioje kelionėje nakvosime arčiau aerouosto.
Grupei pageidaujant, organizuosime bendrą vakarienę autentiškame itališkame restorane.

Liepos 30 d. Pervežimas į aerouostą ir tiesioginis skrydis į Lietuvą.
Skrydžių programa bus paskelbta likus 1 mėn. iki kelionės pradžios ir tikslinama likus 14 d. iki skrydžio.

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 Montekatini Terme su pusryčiais – 2 nakvynės, 1 nakvynė prie aerouosto – 3 ar 4 žv. viešbutis su pusryčiais,
4 žv. viešbutis Chianciano Terme su pusryčiais – 3 nakvynės, 1 nakvynė su pusryčiais arčiau Teatro del Silenzio (nes
koncertas dažniausiai baigiasi apie vidurnaktį),
Montepulciano vyno ir Pecorino sūrių degustacija, 1 degustacinė vakarienė (puikusis Toskanos steikas!),
bilietai į Andrea Bocelli koncertą – nenumertuotos vietos tribūnoje,
pervežimai – pagal programą, visos išvykos – pagal programą,
dokumentų įforminimo išlaidos, registracija į skrydžius, kelionės vadovas – lietuvių kalba.

Papildomos išlaidos:


lankomų objektų ar pramogų bilietai (įėjimas į objektus nėra privalomas!), išlaidos maistui ir kitos asmeninės išlaidos,
mokesčiai miestų savivaldybėms – city tax (vadinamas „pagalvės mokestis“).
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