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PRELIMINARI KELIONĖS PROGRAMA
2019 m. spalio 19 d. Skrydis tiesioginiu reisu iš Vilniaus į Romą.
Skrydį aptarnauja, vykdo ir už jį atsako Ryanair avialinijos (Airija)
10:50 išvyksta iš: Vilnius
12:40 atvyksta į: Roma
Pasitikimas oro uoste. Pervežimas oro uostas – 3 žv. viešbutis Romoje. Apgyvendinimas 3 naktims. Ekskursinė
programa Romoje su gidu lietuvių kalba ~ 4 val. (Koliziejus, Trojano kolona, Kapitolijaus kalva, Trevi fontanas,
Romos aikštė, Ispanijos aikštė, Panteonas, Navonos aikštė ir kiti objektai).

2019 m. spalio 20 d. - Pusryčiai viešbutyje. Ekskursinė programa Romoje su gidu lietuvių kalba ~ 4 val.
Po pietų laisvas laikas.

2019 m. spalio 21 d. - Pusryčiai viešbutyje. Ekskursinė programa Vatikane su gidu lietuvių kalba ~ 6 val.
Vatikanas – mažiausia pagal plotą nepriklausoma valstybė pasaulyje: Šv.Petro bazilika, didžiausia ir puošniausia
pasaulyje bažnyčia, pastatyta ant apaštalo Petro kapo ir didžiulė šalia bazilikos esanti Šv.Petro aikštė,
projektuota Bernini.
Vatikano muziejai*, kurio salėse saugomos įvairių epochų meno kūrinių kolekcijos, čia pamatysime garsiąją Siksto
koplyčią, Rafaelio sales.
Angelo pilis, statyta kaip imperatoriaus Adriano io jo šeimos naeių laidojimo vieta, vėliau tapusi tvirtove ginančia
popiežius, kalėjimu daugeliui istorijoje žinomų žmonių; Angelų tiltas – puoštas angelais Berninio ir jo mokyklos mokinių.
Poilsis ir laisvas laikas.

2019 m. spalio 22 d. - anksti ryte pervežimas į oro uostą. Tiesioginis skrydis iš Romos į Vilnių.

06:00 išvyksta iš Roma

09:50 atvyksta į Vilnius
(apgyvendinimas – dviviečiai, triviečiai kambariai)
Priemoka už vienvietį kambarį – nuo 130 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. viešbutis Romoje su pusryčiais – 3 nakvynės;
 Bohema Travel atstovo pasitikimas oro uoste, pervežimai: Romos oro uostas – viešbutis – Romos oro uostas,
 ekskursijos pagal programą Romoje, Vatikane (lietuvių kalba), lankomų objektų eiliškumo tvarka gali keistis,

dokumentų įforminimo išlaidos, registracija į skrydžius.

Papildomos išlaidos:


„city tax‘‘; vietinio transporto bilietai, bilietai į lankomus objektus (bilietas į Vatikano muziejus ~ 24 Eur/asm.) ,
kitos asmeninės išlaidos.
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