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2020 m. VASARIO 14 – 16 D .

P RE L I M I NA RI

K E L I O NĖ S P R O G RA M A

Vasario 14 d. Skrydis tiesioginiu reisu iš Vilniaus į Milaną.
Preliminarus išskridimo iš Vilniaus laikas – 6.55 val. Atvykimo į Italiją laikas – 8.30 val.
(skrydžių laikai bus patikslinti likus 14 d. iki kelionės pradžios.)
Pasitikimas aerouoste. Pervežimas: Milan (Bergamo) aerouostas – viešbutis Veronoje su sustojimu prie didžiausio Italijos ežero –
Garda, pakrantėje esančiame miestelyje – Sirmione.
Ekskursinė programa Veronoje. Pagrindinės lankytinos vietos: Romėnų amfiteatras (Arena), Scaligerių kapai, Džiuljetos namas,
Džiuljetos balkonas, Castelvecchio pilis, Piazza Erbe (Žolių aikštė), Anastasijos bažnyčia, Duomo.
Preliminarus viešbutis Veronoje – 4 žv. Leon D’ORO – 2 nakvynės Veronoje,
Vakare - laisvas laikas romantiškiems pasivaikščiojimams ar Šv. Valentino dienos vakarienei.
Vasario 15 d. – pusryčiai viešbutyje. Dienos išvyka į VENECIJĄ, alsuojančią vieną kartą metuose vykstančio Karnavalo dvasia.
Pagrindinės lankytinos vietos: Piazza San Marco – didžiulė ir turistų mėgstama aikštė, kadaise Napoleono pavadinta „elegantiškiausia
Europos svetaine“. Basilica San Marco – Venecijos katedra. Canal Grande (Didysis kanalas) – didžiausias Venecijos kanalas. Palazzo
Ducale – tai buvę Dožų rūmai, dabar – nuostabus muziejus su daug meno šedevrų. Atodūsių tiltu Dožų rūmai sujungti su buvusiu
kalėjimu. Rialto tiltas. Kampanilė – tai bokštas Piazza San Marco aikštėje.
Bokšto viršūnėje įrengta apžvalgos aikštelė.
Vakare, grįžus į Veroną, degustacinė vakarienė XIII a. viloje įrengtame restorane (tikra itališka pica, makaronų ir ryžių patiekalai).

Vasario 16 d. – po pusryčių, kelionė link oro uosto, pakeliui sustojant nuostabiame Bergamo senamiestyje – Citta Alta.
Čia turėsite laiko susipažinti ne tik su architektūros šedevrais, bet ir papietauti.
Tiesioginis skrydis iš Milano Bergamo oro uosto į Vilnių (18.00 – 21.30 val.)
Skrydžių laikai bus patikslinti likus 14 d. iki kelionės pradžios.

(apgyvendinimas – dviviečiai kambariai). Už vienvietį kambarį taikoma 80 Eur priemoka.

Į kelionės kainą įskaičiuota:










aviabilietai pagal programą su visais mokesčiais (kiekvienam asmeniui tik nemokamas rankinis bagažas, pagal avialinijų
išmatavimus – 1 vnt. ( registruotas bagažas už papildomą mokestį), aviabilietai negrąžinami, pavardės keitimas už papildomą
mokestį
4 žv. viešbutis Veronoje su pusryčiais – 2 nakvynės,
Bohema Travel atstovo pasitikimas Bergamo oro uoste,
pervežimai: Milan (Bergamo) oro uostas – viešbutis Veronoje – Milan (Bergamo) oro uostas,
ekskursinė programa Veronoje ir Venecijoje,
išvyka į Venenciją, plaukimas gondolomis Venecijoje,
1 degustacinė vakarienė Veronoje,
dokumentų įforminimo išlaidos, registracija į skrydžius, kelionės vadovo paslaugos (lietuvių kalba).

Papildomos turisto išlaidos kelionėje: turisto mokesčiai miestui ("pagalvės mokestis"), vietinio transporto bilietai,
lankomų objektų bilietai, kitos asmeninės išlaidos.
Kelionės organizatorius - Benart Projektai, UAB („Bohema Travel“),
kelionės organizavimo prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo polisas KOFG Nr. 001309.
Draudimo kompanija - "BTA Insurance Company" SE

