RÍM 2012

TERMÍN: september 2012
ZÁKLADNÁ CENA: 250€/os.
+ cena za letenku: 110 – 250€/os. (závisí
od termínu rezervácie mien)

PROGRAM:
1. DEŇ

2. DEŇ

3. DEŇ

4. DEŇ

5. DEŇ

Stretnutie účastníkov: 16:00 hod.
Odlet z Bratislavy alebo Viedne/Prílet do Ríma: 18:00 – 19:45 hod.
Program: transfer do hotela, večerná prehliadka okolia hotela.
Večera
Nocľah
Raňajky
Program: celodenná prehliadka Ríma (S. Giovanni in Laterano, Koloseum, Forum Romanum,
Kapitol, Foro Traiano, Sv. Peter v reťaziach, Santa Maria Maggiore,...)
Večera
Nocľah
Raňajky
Program: celodenná prehliadka Ríma (Bazilika sv. Pavla za múrmi, Piazza Navona, Panteón,
Fontána di Trevi, Španielske námestie a schody,...)
Večera
Nocľah
Raňajky
Program: návšteva Vatikánu (Chrám sv. Petra, hrob Jána Pavla II., Vatikánske múzeum
Večera
Nocľah
Raňajky
Program: balenie vecí, voľný program, odchod na letisko okolo 12:00 hod.
Odlet z Ríma/Prílet do Bratislavy: 15:50 – 17:35 hod.

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE:
letecká preprava na trase Bratislava – Rím – Bratislava, všetky letiskové poplatky, transfery metrom v Ríme,
ubytovanie u rádu Saleziánov, polpenzia, slovenský sprievodca, komplexné cestovné poistenie, prehliadky
pamätihodností Ríma

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE:
obedy, poplatok za zmenu mena alebo storna letenky v zmysle letového poriadku a taríf leteckej spoločnosti,
vstupy do navštívených pamätihodností, ďalšie služby neuvedené v programe
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príplatok za ubytovanie v jednoposteľovej izbe:
ubytovanie: RÁD SALEZIÁNOV
vybavenie izieb:
zmena programu vyhradená
sprievodca môže po dohode s účastníkmi alebo v závislosti od počasia a nepredvídaných udalostí
program upraviť podľa potreby
cena za zájazd sa môže v závislosti od nepredvídaných okolnosti zmeniť, CK však musí na túto
skutočnosť upozorniť s dostatočným časovým predstihom
ceny leteniek sa môžu meniť v závislosti od dátumu prihlásenia účastníkov a nahlásenia mien leteckej
spoločnosti, preto je v základnej cene stanovená minimálna cena letenky, v prípade nárastu CK rozdiel
účastníkovi doúčtuje
CK má právo na zmenu leteckej spoločnosti a ubytovania, ak má možnosť dohodnúť kvalitnejšie
podmienky, prípadne sa vyskytli nepredvídané skutočnosti, ktoré bránia spolupráci s doterajšími
obchodnými partnermi, o každej zmene je CK povinná účastníkov informovať

PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE:









záujemca sa môže na zájazd prihlásiť prostredníctvom prihlášky doručenej osobne, poštou, alebo emailom
prihláška musí byť kompletne a čitateľne vyplnená
súčasťou prihlášky je aj príloha slúžiaca na účely rezervácie leteniek, ktorá musí byť taktiež kompletne
vyplnená
na účely zabezpečenia komplexného cestovného poistenia prosíme do prihlášky uviesť adresu trvalého
bydliska a rodné číslo účastníka
po potvrdení prihlášky budú účastníkovi oznámené platobné informácie s termínmi úhrad
CK postupuje potrebné údaje ďalej svojim obchodným partnerom za účelom zabezpečenia potrebných
služieb podľa skutočností uvedených na prihláške, v prípade nesprávne uvedených alebo nečitateľných
údajov CK nezodpovedá za prípadné náklady navyše súvisiace s opravou alebo zmenou a účastník je
povinný tieto uhradiť
účastník je povinný CK okamžite informovať o každej zmene v súvislosti s jeho účasťou na zájazde,
alebo o prípadnej zmene v údajoch, ktoré uviedol na prihláške
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