Римини и Рим

19.01 – 24.01.2019
(6 дни/ 5 нощувки)

От много години организираме посещения на изложението за сладкарство,
пекарство, кафе, сладолед и оборудване SIGEP в Италия. Но тази година ви
предлагаме едно по-различно пътуване. След като разгледате изложението и
Римини и направите своята екскурзия до най-малката държава Сан Марино,
ви очаква Рим със своята невероятна атмосфера. Вземете колеги и приятели
и елате с нас.
ПРОГРАМА:
19.01 София – Болоня
Среща на летището в 19.00 часа. Излитане от София в 20.50 часа с полет на а/к Wizz
Air. Пристигане в Болоня в 21:50 часа. Следва организиран трансфер до Римини.
Настаняване в хотела и нощувка.
20.01 Римини
Закуска. Посещение на изложението SIGEP. Нощувка.
21.01 Римини
Закуска. Свободно време за посещение на SIGEP или екскурзия до Сан Марино
(самостоятелно посещение). Нощувка.
22.01 Римини – Рим
Закуска. Отпътуване за Рим и притигане след обяд. Пешеходна обиколка на Рим един от най-величествените и романтични градове в света. Той притежава всичко:
история, религия, художници, любовници, поети и най-вече атрактивна смесица от
грандиозни забележителности и шумен живот. Обиколката включва най-прочутите

забележителности, намиращи се в централната част на столицата, като Колизеума,
Фонтана Ди Треви, паметника на Виктор Емануил и площад Испания. Настаняване в
хотел в центъра на италианската столица. Нощувка.
23.01 Рим
Закуска. Свободно време или посещение на Ватикана и Ватиканските музеи – 85
лева на човек. Нощувка.
24.01 Рим – София
Закуска (сух пакет). Ранен трансфер за полет от Рим в 08.00 часа с а/к Ryan Air.
Кацане на летище София в 10:50 часа.
Настаняване на човек в двойна стая в Хотели 3* – 458 евро
Цената е валидна при група от 15 пътуващи.
Цената включва:











самолетни билети с а/к Wizz Air София – Болоня;
самолетни билети с а/к Ryan Air Рим – София;
трансфер Римини – Рим с влак
1 брой ръчен багаж с размери 40x30x20 см;
3 нощувки със закуски в Римини;
2 нощувки със закуски в Рим;
пешеходна обиколка на български език на Рим;
трансфер летище Болоня – Римини – Рим – летище Рим
медицинска застраховка с покритие 5000 евро;
водач от България по време на пътуването;
Цената не включва:

 чекиран багаж 20 кг по полетите – 45 eвро двупосочно
 2ри брой ръчен багаж с размери 55x40x23 см и приоритетно качване на борда на
самолета – 15 евро;
 запазени места на борда на самолета – от 25 лева двупосочно (ако не бъдат
запазени места, системата на Wizz Air и Ryan Air разпределя седалките на
автоматичен принцип)
 лични разходи и допълнителни екскурзии;

