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PRELIMINARI KELIONĖS PROGRAMA

2019 spalio 8 d. Skrydis tiesioginiu reisu iš Kauno į Boloniją.
Skrydį aptarnauja, vykdo ir už jį atsako Ryanair avialinijos (Airija)
11:55 išvyksta iš: Kaunas
13:20 atvyksta į: Bologna
Pasitikimas oro uoste. Pervežimas oro uostas – viešbutis Florencijoje. Apgyvendinimas 3 naktims. Ekskursinė
programa Florencijoje su gidu. Vakare laisvas laikas, poilsis.

2019 spalio 9 d. - pusryčiai viešbutyje. Dienos išvyka į Pizą. Vakare laisvas laikas.
2019 spalio 10 d. - pusryčiai viešbutyje. Tęsiama ekskursinė programa Florencijoje su gidu. Po programos, laisvas
laikas Florencijoje.

2019 spalio 11 d. - pusryčiai viešbutyje. Kelionė link Bolonijos. Atvykus į Boloniją, apsistosime viešbutyje 1 nakčiai.
Ekskursija Bolonijos mieste. Vakare laisvas laikas.

2019 spalio 12 d. - anksti ryte pervežimas į oro uostą.
Tiesioginis skrydis iš Bolonijos į Kauną.
Skrydį aptarnauja, vykdo ir už jį atsako Ryanair avialinijos (Airija)
07:05 išvyksta iš Bologna 10:30 atvyksta į Kaunas
(apgyvendinimas – dviviečiai kambariai)
Priemoka už vienvietį kambarį – 200 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, skaičiuojamą pavardės keitimo dieną,
3 žv. viešbučiai Italijoje su pusryčiais – 4 nakvynės;
Bohema Travel atstovo pasitikimas oro uoste, pervežimai: Bolonijos oro uostas – viešbutis Florencijoje – Bolonija – Bolonijos
oro uostas, traukinio bilietai Florencija – Piza – Florencija;
ekskursinė programa Italijoje su gidu (lietuvių kalba), dokumentų įforminimo išlaidos, registracija į skrydžius.

Papildomos išlaidos:
„city tax‘‘ miestui, vietinio transporto bilietai, bilietai į lankomus mokamus objektus* , kitos asmeninės išlaidos.

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