CITY BREAK: MEDIOLAN 4 dni
Mediolan to nie tylko miasto mody i designu, choć butiki najsłynniejszych kreatorów mody robią piorunujące wrażenie, a i na ulicach
widać, że moda to dla mieszkańców miasta prawdziwa zabawa! Mediolan to miasto, gdzie znajdziecie galerie wielkich mistrzów
malarstwa, oszałamiającą katedrę, wspaniałą operę i jeden z największych stadionów piłkarskich świata – w mieście mistrza da Vinci
każdy znajdzie coś dla siebie!

PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Mediolanu Bergamo. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania.

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Mediolanu – w programie m.in.


Gotycka Katedra Narodzin św. Marii - jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych kościołów świata, w którym
Napoleon koronował się na króla Włoch. Zwiedzanie kościoła zbudowanego z białego i różowego marmuru, z pięknymi
witrażami i zdobieniami, wejście na taras widokowy
 Spacer po starym mieście: elegancki budynek teatru La Scala (dla chętnych wizyta w operowym Muzeum – ok. 7 €), bulwar
wiodący do ceglanego Zamku Sforzów; reprezentacyjny Pasaż Wiktora Emanuela II - czterokondygnacyjna galeria przykryta
szklaną kopułą: spacer po Parku Sempione
 Dzielnica mody z klasycystycznymi pałacami arystokracji, spacer elegancką Via Montenapoleone, przy której znajdują się
ekskluzywne butiki, z których słynie Mediolan; czas wolny na zakupy
 Muzeum Nauki i Technologii Leonarda da Vinci, w którym prezentowane są osiągnięcia techniczne, a do najciekawszych
eksponatów należy kolekcja drewnianych modeli Leonarda da Vinci, w tym m.in. słynnej maszyny latającej oraz kopia
najsłynniejszego dzieła Leonarda, Ostatniej Wieczerzy
 Kościół św. Ambrożego – dawny kościół koronacyjny, w którym w Złotym Ołtarzu znajdują się relikwie patrona miasta
 Dla chętnych wizyta na stadionie San Siro, który należy do największych stadionów świata (ok. 17 €) oraz wyjście na
przedstawienie operowe w La Scali (ceny od ok. 20 €, w zależności od wybranego przedstawienia, poza premierami nie jest
wymagany strój wieczorowy, jednak powinien być on elegancki)
 W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania regionalnych specjałów kulinarnych, np. złocistego risotto a la milanese
z szafranem, giczy cielęcej w sosie warzywnym, czyli osso bucco czy słynnych lodów
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Mediolanie to ok. 15-20 €).
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3* położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego centrum Mediolanu, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej.
Wszystkie hotele oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: Śniadania kontynentalne
PRZYKŁADOWY HOTEL:

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:










Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)
Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-osobowe z łazienkami
3 śniadania
Opieka pilota
Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł)
Gwarancja niezmienności ceny

KOSZTY DODATKOWE: Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to ok. 70-90 € (w zależności od wielkości grupy) - kwota
ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską podczas programu zwiedzania, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami
ich rezerwacji (Duomo Pass, Muzeum Nauki i Technologii) oraz lokalnych przewodników.
Cena nie zawiera podatku miejskiego w wysokości ok. 4-5 €/os/noc
Opcje dla chętnych (Muzeum La Scala, San Siro, przedstawienie w La Scala) są dodatkowo płatne.

INFORMACJE DODATKOWE:




Promocja „S” - promocja dla osób podróżujących w pojedynkę, dokwaterowanie do pokoju 2- lub 3-osobowego
Dopłata za pokój 1-osobowy +400 zł
Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -90 zł

WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza
operująca na danej trasie – szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.matimpex.pl. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie
mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do
paznokci, nożyczki, itp.).

REZERWACJA MIEJSC W SAMOLOCIE: Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair
oraz Wizzair, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje
możliwość wykupienia gwarancji miejsc obok siebie w samolocie (bez wyboru konkretnych miejsc) lub wyboru miejsc w opcji
standard oraz premium (z większą przestrzenią na nogi) – szczegóły na www.matimpex.pl

WAŻNE INFORMACJE:





Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza
grupy po wnętrzach muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym)
Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Mediolanie po przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer
lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy
Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską
W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety
śniadaniowe



Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej
drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów

UBEZPIECZENIE: Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy
zawiera ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 15.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu
(do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP). Istnieje również możliwość skorzystania z opcji
dodatkowego ubezpieczenia (pakietów rozszerzonych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Szczegółowe warunki wszystkich
wariantów ubezpieczenia znajdziecie na www.matimpex.pl.

TERMINY I CENY: Cennik wraz z terminami znajdziesz na www.matimpex.pl

