
21-02-2020 15:34Oferta pentru: Rimini, plecare Bucuresti, 14-06-2020, 6 nopti, 2 adulti

ITALIA circuit cu sejur la RIMINI Avion 

Program detaliat

Ziua 1. BUCURESTI -BOLOGNA -RIMINI

Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 10.30 in aeroportul Henri Coanda din Bucuresti pentru imbarcare la zborul spre Bologna. Transfer din
aeroport in Rimini pentru cazare la hotelul solicitat. Timp liber pana seara, cand are loc intalnirea cu ghidul si grupul sosit din Romania. Pentru turistii
din alte orase din Romania din care exista zboruri spre Venetia- Bologna, se va face o oferta personalizata utilizand acele zboruri si, in functie de
orarul de zbor, eventual transfer privat pana la hotel. Cazare la un hotel de 3* (standarde locale) in zona Rimini. Optional, supliment 72 €/ pers. (12 €
x 6 zile  )pentru cazare la hotel de 4 stele la Rimini (standarde locale) . Optiunea pentru hotelul de 4 stele trebuie facuta doar la momentul
inscrierii. Nu se accepta solicitari ulterioare.

BONUS: Pt. achitarea din tara a celor 4 optionale organizate din Rimini,  GRATUIT 6 CINE (se servesc la un hotel din apropiere) + 50% REDUCERE
la achitarea suplimentului pentru cazarea la 4 stele (se achita doar 36 €/ pers., adica 6 € x 6 zile).

 

Zilele 2-6. RIMINI, plaja, mare, relaxare

Mic dejun. Soare, plaja, mare si o adiere placuta de vant, iata cateva conditii pentru minunate momente de relaxare in aceste zile de sejur, pe care le
putem alterna cu zile mai antrenante, alegand excursiile optionale unde vom vizita splendori ale arhitecturii si artei incarcate de secole sau chiar
milenii de istorie. Cazare la hotelul ales.

Optional (15 €) Excursie de jumatate de zi la San Marino, cea mai veche republica din lume, situata in varful Muntelui Titano unde parcurgem un tur
pietonal pe stradutele inguste, care ne va permite sa ne familiarizam cu aerul medieval al acestei fortarete. Intram prin Poarta San Francesco spre
Piazza della Liberta cu Palazzo Publico (sediul institutiilor administrative ale Republicii), apoi ne bucuram de timp liber pentru shopping, in acest
paradis taxfree. Turistii care au mai vizitat orasul (si au conditie fizica adecvata), pot incerca o vizita individuala (neinsotiti de ghid) catre statia
superioara a telecabinei, de unde vor avea o priveliste asupra intregii zone. De aici se poate urca spre Basilica di San Marino cu mostele Sf. Marinus
intemeitorul Republicii, Torre Guaita (sec. XI) - unul dintre cele 3 turnuri care strajuiesc orasul, Pasul Vrajitoarelor - un drum spectaculos din sec XIV
care duce spre Torre Cesta, aflat la cea mai inalta altitudine, folosit pana in sec. XVII ca punct de observatie. Intoarcere pentru cazare la Rimini.

 

Ziua 3. ASSISI - SIENA - RIMINI  (cca. 525 km)

Mic dejun. Timp liber la dispozitie in statiune, sau excursie optionala (39 €) la Siena - rivala de odinioara a oraselor Florenta si Pisa, unde pietonal vom
descoperi Piazza del Campo, strajuita de monumente deosebite: Palazzo Publico ce conserva arhitectura gotica din sec. XII-XIV dominat de Torre
de Mangia, si Fontana Gaia - una dintre cele mai frumoase din Italia, apoi Piazza del Duomo cu una dintre cele mai mari si mai frumoase catedrale
din lume. Continuam excursia optionala cu vizita in Assisi, locul de nastere al protectorului spiritual al Italiei si fondatorul Ordinului Franciscan, Sf.
Francisc de Assisi. Vizitam Basilica Sf. Francisc cu moastele acestuia si frescele realizate de Giotto si alti mari pictori italieni, care au pus aici bazele
unui stil naturalist, ce s-a indepartat de rigorile artei bizantine, culminand cu gloria Renasterii. Pentru turistii care au mai vizitat Assisi, sugeram o vizita
individuala (neinsotiti de ghid) catre Piazza del Comune, construita pe ruinele vechiului For Roman, unde sunt conservate inclusiv parti ale
apeductului roman si catre Basilica Santa Chiara (fondatoare a Ordinului Clariselor), contruita in sec. XIII, in stil romanic, pe locul unde a fost initial
inmormantat Sf. Francisc. Intoarcere pentru cazare la acelasi hotel de la Rimini.

 

Ziua 4. RAVENA - BOLOGNA - RIMINI  (cca. 275 km)

Mic dejun. Timp liber sau excursie optionala (25 €) la Ravena si Bologna. Ravena, fosta capitala (402-476 d.Hr.) a Imperiului Roman de Apus si
important avampost bizantin in perioada de glorie din timpul imparatului Justinian, e o destinatie turistica cu nu mai putin de 8 monumente istorice si
culturale aflate pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial, cele mai importante datand din sec. V si VI. Incepem turul cu San Giovanni Evangelista
(sec. V), cea mai veche biserica din oras, apoi Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, biserică paleocreștină ariană ridicată între 493-526 d.Hr. de
Teodoric. Urmeaza vizita la mormântul lui Dante (Tomba di Dante), langa care se află Museo Dantesco. Ne indreptam spre Piazza Garibaldi (cu
statuia celebrului revoluționar și neoclasicul Teatro Alighieri), apoi în Piazza del Popolo, mărginită de Primăria orașului (din Palazzo Comunale) si
Bis. Santa Maria del Suffragio  (1728). In final ajungem la Basilica di San Vitale, construită între 525-547 d.Hr, minunat decorată în interior cu
marmură, fresce și mai ales celebrele mozaicuri. Tot aici se afla mausoleul Galla Placidia (fiica împăratului Theodosius I, luată prizonieră de vizigoți în
anul 410, ulterior întoarsă la Ravenna cu fiul său, viitorul împărat Valentinian III). In a doua parte a zilei continuam excursia optionala vizitand Bologna,
faimoasa pt. mostenirea medievala si renascentista, pentru cei 36 de km de porticuri (arcade de caramida), cea mai veche Universitate din lume
infiintata in 1088, bisericile si turnurile excelent conservate, dar mai ales cunoscuta drept capitala gastronomica a Italiei. Pornim de la Basilica Sf.
Francisc (sec. XIII) spre Piazza Maggiore, o zona vesnic aglomerata si plina de viata, unde se afla Basilica San Petronio, care la momentul
construcției era planificat să fie mai mare decât bazilica de la Vatican. Papalitatea a schimbat planurile din motive evidente, dar tot e  a cincea cea
mai grandioasa biserică din lume. Tot aici se află și Fontana di Nettuno, Palazzo Communale și Palazzo del Podesta, iar in apropiere incheiem
excursia la Catedrala Metropolitana San Pietro. Cazare la hotelul din zona Rimini.

 

Ziua 5. FLORENTA - RIMINI (cca. 330 km)



Mic dejun. Timp liber la dispozitie in statiune. Excursie optionala (39 €) la Florenta -“orasul artelor”, locul de nastere al Renasterii, faimoasa pt.
numeroasele sale atractii: Bazilica Santa Croce - “panteon national”, unde sunt inmormantati 270 personalitati ilustre ale Italiei (Michelangelo,
Machiaveli, Rossini, Galileo Galielei), Domul Santa Maria del Fiore - cel mai mare Dom din caramida construit de Bruneleschi, Baptisteriul cu
renumitele porti de bronz ale lui Ghilberti si Campanilla; Piazza della Signoria - impresionanta prin “colectia” de statui care o decoreaza si prin
cladirile monumentale: Palazzo Vecchio - cu aerul sau de castel medieval, Ponte Vecchio - cel mai vechi pod peste raul Arno, Palazzo Pitti - fosta
resedinta a conducatorilor Florentei. Cazare la hotelul din zona Rimini.

 

Ziua 6. RIMINI, plaja, mare, relaxare

Mic dejun. Timp liber la dispozitie pentru a va relaxa pe plaja Marii Adriatice. Cazare la acelasi hotel din zona Rimini.

 

Ziua 7. RIMINI -BOLOGNA -BUCURESTI

Dupa micul dejun, la ora 9.00 transfer spre aeroportul din Bologna, pentru zborul spre Bucuresti.

 

ITALIA circuit cu sejur la RIMINI 7 zile Avion 2020
BONUS: Pentru achitarea din tara a celor 4 optionale organizate din Rimini, GRATUIT 6 CINE 
Rimini -Assisi -Siena -Ravena -Bologna -Florenta

Include:
- Zbor Bucur.- Bologna si retur, bagaj de mȃnã 10 kg inclus 
- 6 cazari cu mic dejun in hotelul ales de 3* sau 4*
- Ghid insotitor din seara primei zile, pana la debarcarea in aeroport in ultima zi, in rest asistenta turistica.
**Taxe Aeroport+transfer Aeroport-hotel-Aerop. 139 €

Nu include:
- Asigurare medicala + storno, excursii optionale, intrari la obiective (inclusiv pt. excursii optionale), ghizii locali
- Taxa de oras (se va achita cash de catre turisti la receptie)
- Optional 30 euro / sens, BAGAJ de CALÃ 20 kg

Oferta speciala  Early Booking  Last Minute  Copil gratuit  Disponibil  La cerere  Nedisponibil

Tip camera Tip masa Pret catalog Pret redus

Camera Dubla Mic dejun € 909.00 € 877.00
 

Oferta speciala  Early Booking  Last Minute  Copil gratuit  Disponibil  La cerere  Nedisponibil
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