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Kelionių organizatorius

PRELIMINARI KELIONĖS PROGRAMA

PRELIMINARI

KELIONĖS PROGRAMA.

2019 m. spalio 3 d. (ketvirtadienis) Skrydis tiesioginiu reisu iš Kauno į Neapolį.
Skrydį aptarnauja, vykdo ir už jį atsako Ryanair avialinijos (Airija)
17:10 išvyksta iš: Kaunas
18:50 atvyksta į: Neapolis (skrydžių laikai tikslinami likus 14 d. iki skrydžio).
Pasitikimas oro uoste. Pervežimas oro uostas – 3 žv. viešbutis Neapolyje. Apgyvendinimas 3 naktims. Poilsis.

2019 m. spalio 4 d. - pusryčiai viešbutyje. Dienos išvyka į Kaprio salą. Vakare laisvas laikas.
2019 m. spalio 5 d. - pusryčiai viešbutyje. Po pusryčių pradėsime ekskursiją Neapolyje (Katedra, Neapolio
senamiestis, ispanų kvartalas ir kt.) Po pietų traukinuku vyksime į Vezuvijaus papėdėje išsidėsčiusią antikinę
Pompėją, kurią 79 m. išsiveržęs ugnikalnis palaidojo po storu pelenų sluoksniu. Atrodo, lyg gyvenimas nutrūko vakar ir
beveik niekas per 2000 metų nepasikeitė. Gatvelės grįstos lavos akmenimis, namai dekoruoti freskomis, gausu
kepyklų, tavernų, pirčių, teatrų, šventyklų. Vakare grįžimas į Neapolį.

2019 m. spalio 6 d. - Laisvas laikas iki 14 val. pervežimas į oro uostą. Tiesioginis skrydis iš Neapolio į Kauną.
Skrydį aptarnauja, vykdo ir už jį atsako Ryanair avialinijos (Airija)
17:30 išvyksta iš Neapolis 21:10 atvyksta į Kaunas
(apgyvendinimas – dviviečiai, triviečiai kambariai)

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 Neapolyje su pusryčiais – 3 nakvynės;
Bohema Travel atstovo pasitikimas aerouoste, pervežimai: Neapolio oro uostas – viešbutis – Neapolio oro uostas,
ekskursinė programa Neapolyje, Kaprio saloje su gidu (lietuvių kalba), dokumentų įforminimo išlaidos, registracija į skrydžius.

Papildomos išlaidos:
„city tax‘‘ miestui, vietinio transporto bilietai (Neapolis ir Kaprio sala (~ 15 Eur ), bilietai į lankomus mokamus objektus* (pvz. bilietas į
Pompėjos miestą - muziejų ~ 11 Eur), laivo bilietai į Kaprio salą (~ 40 Eur). Papildomoms išlaidoms rekomenduojama turėti 100 Eur
grynais asm.



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