AGAT Biuro Usługowo Handlowe
ul. Mikulińska 37, Mikulin
23-200 Kraśnik
tel.: 81 884 01 37

Bella Italia… Florencja, San Giminiano, Siena, Asyż, Padwa
I DZIEŃ Wyjazd o godz. 00.00 z Lublina. Przejazd do Włoch. Po drodze krótkie
postoje. Możliwość zamówienia śniadania przez BP AGAT. Dojazd do hotelu w
Montecatini Terme. Obiadokolacja. Nocleg
II DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do Florencji –miasta Medyceuszy i stolicy Toskanii.
Zwiedzanie: kościół franciszkański Santa Croce z cenotafem Dantego,
grobowcami m.in. Michała Anioła, Galileusza, spacer przez dzielnicę Dantego do
religijnego serca miasta z Katedrą i olbrzymią kopułą Brunelleschiego oraz
baptysterium, do którego prowadzą słynne Drzwi Raju. Przejście przez serce
polityczne Florencji - Piazza della Signoria na Most Złotników. Przejazd do San
Giminiano, zwanego średniowiecznym Manhattanem, którego historyczne
centrum zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Zwiedzanie: Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo. Spacer via San Giovanni,
na której znajdują się sklepiki z rzemiosłem artystycznym i roztacza się piękna
panorama na otaczające doliny Powrót do hotelu, kolacja. Nocleg.
III DZIEŃ
Po śniadaniu przejazd do Sieny, jednego z najpiękniejszych średniowiecznych
miast europejskich. Zwiedzanie: kościół św. Dominika z relikwiami św.
Katarzyny Sieneńskiej, Piazza del Campo – plac w kształcie muszli, gdzie
odbywają się słynne wyścigi konne Palio, katedra. Następnie spacer po via di
Città, z pięknymi pałacami. Przejazd do Asyżu –miasta św. Franciszka. Powrót do
hotelu. Kolacja. Nocleg.
IV DZIEŃ
Po śniadaniu przejazd do Padwy. Zwiedzanie Padwy. Wizyta w bazylice św.
Antoniego, następnie spacer po historycznym centrum i Piazza delle Erbe.
Wyjazd w kierunku Polski. Możliwość zorganizowania przez BP AGAT pożegnanego włoskiego obiadu.
V DZIEŃ
Przyjazd do Polski, Lublina ok. 18.00

Hotel *** HB, 3 noce/ grupa 50 os. płatnych

Cena od 1 100 zł/os.

Cena zawiera:
- przejazd komfortowym autokarem AGAT
- 3 noclegi, zakwaterowanie w hotelu*** w
pokojach z łazienką
- wyżywienie: śniadania wzmocnione, kolacje 3
daniowe, woda w karafkach na stołach
- city tax
- opiekę wykwalifikowanego pilota

Cena nie zawiera:
- napojów alkoholowych i innych podczas
posiłków
- biletów wstępu i przewodników
lokalnych po poszczególnych miastach
- systemu, tour guide, ok 7 eur/os.
- śniadania w pierwszym dniu i obiadu w
ostatnim dniu

Biuro Podróży AGAT – Organizator wycieczek w Polsce i całej Europie dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Programy dopasowane do grupy, komfortowe autokary, ciekawe wycieczki, sprawdzeni piloci. Rezerwuj na
www.agattravel.pl oraz www.agat.eu ZAPRASZAMY

