Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00 - 216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
tel. / fax. (22) 635 55 54
e–mail: biuro@barbara-travel.eu
www.barbara-travel.eu

WŁOCHY PÓŁNOCNE, FRANCJA POŁUDNIOWA, SZWAJCARIA
TERMIN: 25.08 – 05.09.2018 r. (12 dni).
CENA: 3.350 zł+ 10 zł Obowiązkowa opłata na Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy.
Bez nocnych przejazdów !!!!
Cena obejmuje następujące świadczenia:
- przejazd autokarem z klimatyzacją, barem, w.c. i video.
- noclegi w hotelach klasy turystycznej, w pokojach 2 osobowych z łazienkami, śniadania i kolacje.
- ubezpieczenie KL i NW w TUIR AXA.
- pilota - tłumacza Biura BARBARA.
Cena nie obejmuje:
1. biletów wstępu do zwiedzanych obiektów około 100 EURO.
2. napoi do kolacji.
3. kosztów leczenia chorób przewlekłych.
4. kosztów rezygnacji z wyjazdu w wysokości 2,8% ceny wycieczki.
5. dopłaty do pokoju 1 osobowego.
P r o g r a m i m p r e z y.
25.08.2018 r. (sobota).
godz. 7.00 - zbiórka przed głównym wejściem na stadion Polonii przy ul. BONIFRATERSKIEJ.
Wyjazd do PILZNA. Spacer po centrum miasta. Nocleg i kolacja.
26.08.2018r. (niedziela).
godz. 7.00 – śniadanie. Wyjazd do STRASBURGA.
godz. 14.00 – przyjazd do STRASBURGA. Spacer po centrum miasta z pilotem. Katedra, dzielnica Petite
France, Pałac Europy.Spacer po centrum CALMAR. Kolacja i nocleg.
27.08.2018 r. (poniedziałek).
godz. 7.00 - śniadanie wyjazd do BERNA stolicy Szwajcarii. i zwiedzanie centrum miasta:starówka
z licznymi fontannami, domy z podcieniami, Katedra, dolina niedżwiedzi.
godz. 13.00 – wyjazd do GENEWY spacer z pilotem. Zegar Kwiatowy, Katedra św. Piotra, stare miasto, Mur
Reformatorów, Park Miejski, Opera. Kolacja i nocleg w okolicach GENEWY.
28.08.2018 r. (wtorek).
godz. 7.00 – 8.00 śniadanie. wyjazd do ANNECY i spacer po malowniczym miasteczku nazywanym
Francuską Wenecją.
godz. 10.30 - wyjazd do AVIGNON i zwiedzanie miasta: PAŁAC PAPIESKI, MOST Św.BENEZET.
PONT DU GARD - słynny akwedukt rzymski z II w. n.e. Kolacja i nocleg.
29.08.2018 r. (środa).
godz. 7.00 – 8.00 – wyjazd do CARCASONNE i spacer po bajkowym mieście ze średniowiecznym centrum,
potrójnymi murami obronnymi, Katedrą Św.Nazare z pięknymi witrażami.
godz. 13.30 – wyjazd do LOURDES.
godz. 16.30 – przyjazd do LOURDES, zakwaterowanie w hotelu. Spacer po miejscach związanych ze świętą
Bernadettą, Bazylika, Grota Objawień. Kolacja i nocleg.Dla chętnych udział w wieczornej
procesji.

..................................................
Konto bankowe: 2312 40288 71111 0000 3388 2323, Bank PKO S. A.;
NIP: 526 – 005 – 53 – 31; Koncesja nr 0168;

30.08.2018 r. (czwartek).
godz. 7.00 – 8.00 – śniadanie, wyjazd do ALBI. - zwiedzanie średniowiecznego centrum episkopalnego
miasta położonego na 19 hektarach, wpisanego na listę UNESCO. Wstęp do unikalnej
Katedry. Zwiedzanie centrum średniowiecznego miasta z Katedrą.
Przejazd piekną górską droga do MONTPELLIER, spacer po NIMES. Kolacja i nocleg.
31.08.2018 r. (piątek).
Po śniadaniu zwiedzanie BEAUX DE PROVENCE Spacer po średniowiecznym miasteczku. Katedra
Światła z pokazem obrazów słynnych malarzy przy akompaniamencie muzyki. Zwiedzanie ARLES –
Amfiteatr, gotycki kościół Św. Trofima z pięknym portalem z XII w.Przejazd do CANNES, Kolacja
I nocleg.
01.09.2018 r. (sobata)
godz.. 7.00 – 8.00 – śniadanie bufet.
godz. 8.00 – wyjazd do ANTIBES. Spacer po Targu Prowansalskim.
Przejazd do MONACO. Zwiedzanie MUZEUM OCEANOGRAFICZNEGO i PAŁACU KSIĄŻĘCEGO,
Wstęp do Katedry, starówka. Przejazd do MONTE CARLO. Zwiedzanie i ewentualne zakupy w MUZEUM
PERFUM FRAGONAR w EUZE. Kolacja i nocleg.
02.09.2018 r. (niedziela).
godz. 7.00 – 7.45 – śniadanie.Wyjazd do MEDIOLANU. Zwiedzanie: KATEDRY, OPERY LA SCALA (z
zewnątrz), PASAŻU WIKTORA EMANUELA , PAŁACU SFORZÓW (z zewnątrz).
Przejazd do SIRMIONE jednego z piękniejszych kurortów nad JEZIOREM GARDA, spacer , przejazd
motorówkami po Jeziorze GARDA. Kolacja i nocleg w okolicach Werony.
03.09.2018 r. (poniedziałek).
godz. 7.00 – 8.00 – śniadanie. Zwiedzanie z przewodnikiem lokalnym WERONY, miasta ROMEA i JULII:
DOM JULI,, PLAC ZIÓŁ, AMFITEATR, ARENA, kamienny most z XII w., renesansowe pałace.
Przejazd do VICENZY renesansowego miasta zbudowanego przez ANDREA PALADIO. Zwiedzanie
TEATRU OLIMPIJSKIEGO, KOŚCIOŁA ŚW. KORONY. Kolacja i nocleg.
04.09.2018r. (wtorek).
godz. 7.00 – 8.15 - śniadanie. Wyjazd do WIEDNIA. Spacer po centrum miasta. Kolacja i nocleg w
Czechach.
05.09.2018 r. (środa).
godz. 7.30 – 8.15 - śniadanie.
godz. 8.30 - wyjazd do Polski. Obiad w POLSCE na koszt uczestników wycieczki.
Przyjazd do Warszawy około godz. 19.00.
Z A P R A S Z A M Y!!!!
- .przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki i wybór miejsca w autokarze.
- postoje na papierosa i toaletę mniej więcej co 3 godziny.
- wycieczka realizowana przy 25 osobach.
- kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Z A P R A S Z A M Y!!!

