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SYLWESTER 2013/2014 W WENECJI 
 

WERONA – PADWA – SIRMIONE – WENECJA  
 

TERMIN:  28.12.13 – 01.01.2014 r. 
 

 

PROGRAM 
 

28.12 –  Wyjazd z Polski według rozkładu jazdy (główny wyjazd       
  z Wrocławia ok. 23.00).  
            Przejazd przez Czechy i Austrię w kierunku Włoch  
 
29.12 - w godzinach popołudniowych przyjazd do Padwy  
           • zwiedzanie oraz przyjazd do hotelu  
           • nocleg 
  
30.12 - śniadanie 
           • przejazd do Werony - miasta Romea i Julii.  
           • przejazd do Sirmione nad jezioro Garda, romantycznego  
  miasteczka położonego na półwyspie o tej samej nazwie oraz     
s          spacer po miasteczku wraz z czasem wolnym  
           • powrót do hotelu, nocleg 
 
31.12 - śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i wyjazd do Wenecji  
           • przepłynięcie tramwajem wodnym do centrum miasta    
  i zwiedzanie  
            • Przywitanie Nowego Roku na Placu Św. Marka  
            • Ok. 2.00 w nocy wyjazd w drogę powrotną do kraju  
 
01.01 - Przyjazd do Polski w godz. Popołudniowych. Wyjazd     
  z Polski   (główny wyjazd z Wrocławia ok. g. 8.00),  
 
CENA ZAWIERA:  
• Przejazd autokarem o wysokim standardzie (klimatyzacja, DVD, barek, 
WC)  
• 2 noclegi w hotelu **/*** (pokoje 2 lub 3 os. z łazienkami) 
• 2 śniadania 
• Butelka szampana na pokój  
• Opieka pilota 
 

DOPŁATY OBLIGATORYJNE  / płatne na konto biura, po podpisaniu umowy / 

• 50 zł/os.  – Ubezpieczenie NNW, KL (do 40 000 PLN)  
• 60 euro/os  – opłata klimatyczna w hotelu, opłaty transportowe, administracyjne, 
parkingi, wjazdy do miast 
• Przepłynięcie do/z centrum Wenecji – 12 euro/os.   

DOPŁATY OPCJONALNE  
• pokój 1 os. – dopłata 40 euro  (płatne na konto biura, po podpisaniu umowy) 
• wstępy do zwiedzanych obiektów – ok. 20 - 40 euro  (płatne na miejscu we własny
zakresie) 
• możliwość dokupienia 2 obiadokolacji – dopłata 20 euro/os./2 posiłki  (płatne na 
konto biura, po podpisaniu umowy) 
• napoje do obiadokolacji (wino, soki) – płatne na miejscu we własnym zakresie 
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CENA:  809 zł 
 

PROMOCJA  GROUPON !!!    299 zł/os. 
 
 
 

UWAGA !!! 
 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności zwiedzania. Szczegółowy program ustala 
pilot. 
2. Możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu za 5% wartości imprezy oraz chorób 
przewlekłych, szczegóły w biurze. 
3. Na wyjazd wymagany dowód osobisty lub paszport (ważne min. do lipca 2014r.) 
4. Po zakupie kuponu w Groupon, klient jest zobowiązany potwierdzić swój udział w wyjeździe, w ciągu 
3 dni od daty zakupu Groupona na mail: kontakt.arkadia@gmail.com, podając dane osobowe: 
-imię i nazwisko,  
-adres zameldowania,  
-datę urodzenia,  
-nr dowodu osobistego/paszportu,  
-miasto wyjazdowe z Polski,  
-tel. kontaktowy)  
oraz skan kuponu Groupona.  
Dane osobowe są niezbędne do podpisania umowy na  wyjazd. 
 
 
UWAGI DO ROZKŁADU JAZDY !!!   
 
1. Autobus podstawowy wyjeżdża z Wrocławia, ok. godz. 08.00. Z pozostałych miast realizowane są tzw. 
połączenia antenowe przy min. 10 osobach (za dopłatą), realizowane różnymi środkami transportu: 
samochód osobowy, bus, pociąg, autobusy liniowe. Połączenia antenowe potwierdzane są na 72 godziny 
przed datą wyjazdu.  
Warszawa (150 zł),  
Opole (50 zł),  
Gliwice (60 zł),  
Kraków (100 zł),  
Katowice (80 zł).  
Inne miasta na zapytanie. 
2. Przewozy antenowe są skomunikowane ze sobą, co może powodować oczekiwanie w miejscach 
przesiadkowych, zwłaszcza w terminach powrotu. 

 


