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PRELIMINARI KELIONĖS PROGRAMA
2019 m. spalio 5 d. Skrydis tiesioginiu reisu iš Vilniaus į Nicą.
Preliminarus skrydžio laikas ( 16.15 – 18.15 val.) Skrydžių laikai bus patikslinti likus 14 d. iki kelionės pradžios.
Pasitikimas aerouoste. Pervežimas į viešbutį Nicos miesto centre (preliminarus viešbutis – 3 žv. Nice Port).
Apsistojimas viešbutyje 3 naktims. Laisvas laikas ir poilsis.
2019 m. spalio 6 d. – pusryčiai viešbutyje. Pažintis su Nicos senamiesčiu pėščiomis. Nica - „Žydrosios pakrantės“
sostinė: garsusis Nicos Anglų bulvaras, žemutinis miestas su siauromis gatvėmis, Rotušė, miesto širdis – Masenos
aikštė. Pageidaujantiems – mokama išvyka į parfumerijos fabriką - kvepalų muziejų IR/ AR viduramžių miestelį Eze
(apie 30 min. į vieną pusę). Grįžus – laisvas laikas ir poilsis.

2019 m. spalio 7 d. – pusryčiai viešbutyje. Šiandien keliausime į nykštukinę Monako kunigaikštystę ir jos sostinę Monte Karlą. Čia turėsite galimybę aplankyti japonišką sodą, Formulės 1 trasą, susipažinti su senąja Monako dalimi:
*Kunigaikščio rūmai, katedra, garsusis *kazino, kazino aikštė bei sodai, „Paryžiaus“ (Cafe du Paris) kavinė ir kt.
Į viešbutį grįšime vakare. Laisvas laikas.
2019 m. spalio 8 d. - pusryčiai viešbutyje. Laisvas laikas Nicoje iki 15 val.
Pervežimas į Nicos aerouostą. Preliminarus tiesioginio skrydžio į Vilnių laikas – 18.50 – 22.30 val.
Skrydžių laikai bus patikslinti likus 14 d. iki kelionės pradžios.
(apgyvendinimas – dviviečiai kambariai).
Vykstant į kelionę vienam asmeniui, taikoma priemoka už vienvietį kambarį – nuo 120 Eur.

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,
3 žv. viešbutis Nicoje su pusryčiais (3 nakvynės),
Išvyka į Monaką, kelionės vadovas lietuvių kalba, pervežimas aerouostas – viešbutis – aerouostas.

Papildomos turisto išlaidos kelionėje:
Papildomos pramogos, galimi lankytini objektai kelionėje* (neprivalomos), miesto mokestis („city tax“), išvyka į Eze ~ 5
Eur, vietinio transporto bilietai Nicoje, Monake ( ~15 Eur).
Svarbu! Programos vykdymo eiliškumo tvarka (pagal dienas ar dienos laiko periodus) gali keistis.
Kelionės organizatorius - Benart Projektai, UAB („Bohema Travel“),
kelionės organizavimo prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo polisas "BTA Insurance Company" SE, KOFG Nr. 001309

