Informacje praktyczne:
We Włoszech panuje klimat śródziemnomorski, a lato jest bardzo gorące, dlatego radzimy zabrać ze
sobą: olejki do opalania, nakrycia głowy chroniące przed słońcem, lekarstwa osobiste (np. przeciw
gorączce, oparzeniom, uczuleniom, żołądkowe). Lekarstwa powinny znajdować się w oryginalnych
opakowaniach, gdyż na granicy można zostać posądzonym o przewóz narkotyków.
W pokojach są również inne gniazdka elektryczne niż w Polsce ale można kupić do nich tzw. redukcję do
polskich wtyczek (ładowarki do tel. komórkowych pasują).

2 0 1 7r.
Główna rezerwacja turystyczna :, tel: 32/279 05 58
44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 13b, tel: 32/238 72 10
44-153 Smolnica, ul. Wiejska 47d, tel: 32/235 86 38

Miejscową walutą jest euro. Powszechnie honorowane są najpopularniejsze karty kredytowe min.
American Express, MasterCard, Visa. Można także skorzystać z bankomatów.
Program pobytu wraz z miejscem i godzinami urzędowania rezydenta oraz godz. i posiłków będzie
podany na miejscu.
Klient jest ubezpieczony od kosztów leczenia na sumę 10 000 EURO, oraz od następstw
nieszczęśliwych wypadków na sumę 15 000 PLN w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Proszę pamiętać,
że ubezpieczenie to, tak jak wszystkie ubezpieczenia standardowe nie obejmuje chorób lub
dolegliwości nabytych. Prosimy też Państwa aby mieliście przy sobie europejską kartę ubezpieczeniową,
którą to można sobie wyrobić w NFZ. Przy pobytach we Włoszech do 3 miesięcy, obywatelom UE
wystarczy ważny paszport lub dowód osobisty. Wskazane jest także sporządzenie kserokopii
paszportu (dowodu) i innych ważnych dokumentów, ponieważ w razie kradzieży lub zgubienia ułatwia to
placówkom konsularnym odtworzenie dokumentów. Dzieci, które nie podróżują pod opieką pełnoprawnych
opiekunów wymagane jest ich pisemne upoważnienie do przekazania opieki (najlepiej w języku angielskim).
Pomiędzy krajami UE dozwolony jest wywóz i przywóz towarów na użytek osobisty. Pełne listy
ograniczeń dotyczące importu dostępne są w odpowiednich urzędach. Bez przeszkód można przywieźć
ze sobą rzeczy osobistego użytku związane z turystycznym pobytem jak np. aparat fotograficzny, filmy,
kamerę. Zakazane jest wwożenie wszystkiego w ilościach wskazujących na cel handlowy.
Polska placówka dyplomatyczna we Włoszech:
Ambasada Polska, Rzym, P.P. Rubens; tel. (0039/06) 36204204 fax. 3217895
Konsulat generalny RP w Mediolanie tel. (0039/02) 48018978 fax. 48020345

NASZE biura: Główna rezerwacja turystyczna : 32/279 05 58
HEINZ REISEN

HEINZ REISEN

Rynek 13B
44-153 Sośnicowice
tel. / 32 / 238-72-10
pn – pt: 10 - 17

Wiejska 47D
44-153 Smolnica
tel: 32/235 86 38
pn-pt : 9 - 16

GODZINY ODJAZDÓW DO WŁOCH
Godz.
13.30
13.50
14.10
14.30
15.00

Miejscowość

Miejsce postoju

PKS, ul. Piotra Skargi
KATOWICE
CH Domino, ul. Obrońców Westerplatte
RUDA ŚL. – WIREK
Pod mostem WPK, ul. Goethego
ZABRZE
Plac Piastów, ul. Piwna
GLIWICE
Stacja Lotos, przy autostradzie A1, 20km, po stronie w kierunku
ŻORY
do granicy, a przy wysiadaniu po stronie przeciwnej na stacji BP

Chętnie przyjmiemy zgłoszenia grup indywidualnych z możliwością przyjazdu autokaru po grupę.

Uwaga:

Opłatę za wczasy można zrealizować przelewem:
B.T.K. i Z. HEINZ REISEN s.c.
44-153 Smolnica, ul. Wiejska 47d
Bank PKO S.A o / Gliwice
09 1240 1343 1111 0010 3982 9503
W tytule przelewu prosimy wpisać KRAJ oraz TERMIN wczasów
B.T.K i Z. HEINZ REISEN s.c. jest organizatorem imprezy i jest wpisane do Rejestru Organizatorów
Turystyki i Pośredników Turystycznych przez Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem: 1003.

NETTUNO - miejscowość we Włoszech, w regionie Lacjum,
w prowincji Rzym (w środkowych Włoszech). Jest nazwana na cześć
rzymskiego boga Neptuna. Nettuno położone jest na brzegu Morza
Tyrreńskiego, posiada plażę oraz port turystyczny, w którym cumuje
wiele jachtów i łodzi. W miejscowości znajduje się sanktuarium Maria
Goretti.
PROGRAM WCZASÓW
1 dzień - wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem, przejazd trasą: Czechy,
Austria, Włochy - noc w autokarze;
2 dzień - przyjazd do NETTUNO, zakwaterowanie, pierwszy posiłek –
obiadokolacja;
3 - 10 dzień - wypoczynek, plażowanie, wycieczki do RZYMU (w tym
WATYKAN) oraz MONTE CASSINO*. (Szczegółowy program pobytu
w Nettuno będzie podany do wiadomości turystów na miejscu);
11 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do ASYŻU – zwiedzanie
miasta. Wyjazd w stronę Polski;
12 dzień - przyjazd do kraju w godz. południowych.

CENA ZAWIERA:
TURNUS

TERMIN

CENA

1.

12 dni

24.06 – 05.07.2017

2 290 zł

2.

12 dni

28.08 – 08.09.2017

2 240 zł

Zakwaterowanie:
Hotel Neptunus *** w Nettuno, położony bezpośrednio nad
Morzem Tyrreńskim, posiada pokoje 2 - osobowe z balkonem lub
tarasem (większość pokoi jest z widokiem na morze) z możliwością
dostawki jednego łóżka dla trzeciej osoby (np. rodzice z dzieckiem)
z
pełnym węzłem sanitarnym. W
pokoju
jest
TV,
lodówka
i klimatyzacja (włączana centralnie przez obsługę hotelu). Do dyspozycji
klientów: recepcja, holl, restauracja, bar, winda, taras wypoczynkowy.
Odległość hotelu od plaży prywatnej wynosi ok. 25 metrów i plaży
publicznej ok. 200m.
Wyżywienie: 2 x dziennie (kontynentalne)
Śniadania i obiadokolacje. Wyżywienie kontynentalne jest serwowane
w restauracji hotelowej dla całej grupy. Napoje do obiadokolacji są płatne.
(W razie wczesnego wyjazdu na wycieczki lub późnego powrotu grupa
zamiast posiłku w restauracji otrzyma suchy prowiant i napoje).
Zniżki:
 Dzieci do 4 lat – cena 550 zł - wyżywienie i nocleg w pokoju
2 - osobowym z rodzicami
 Trzecia osoba (dostawka) w pokoju 2 - osobowym: – 200 zł zniżki
 Dopłata do pokoju 1 – osobowego – 500 zł
Zaliczka: 25% ceny wczasów (kwotę zaokrąglamy do pełnych złotówek)
Dopłata do całości powinna nastąpić do 21 dni licząc od daty rozpoczęcia
wczasów.
.

 przejazd autokarem klasy LUX (kawa / herbata 1szt./os.
DARMOWO)
 ubezpieczenia NNW i KL – SIGNAL IDUNA
 opłata noclegów w hotelu ***
 wyżywienie: śniadania oraz obiadokolacje
 opłata klimatyczna
 opieka polskojęzycznego pilota – rezydenta
 podatek VAT

WYCIECZKI:
1. MONTE CASSINO * (musi być przynajmniej 30 uczestników)
2. R Z Y M (w tym Watykan)
3. R Z Y M
4. ASYŻ - zwiedzany w drodze powrotnej do kraju
5. Wyjazd do pobliskiej winnicy (jeśli tylko będzie taka możliwość) / bez opłat

CENA NIE ZAWIERA TYLKO !!!:
 opłat za przewodników oraz dwa wyjazdy do Rzymu – ok. 40 Euro
 jednego wjazdu do Monte Cassino – ok. 15 Euro
NETTUNO to mała miejscowość, położona ok. 80 km na południe od
Rzymu. Posiada bardzo dogodne połączenie kolejowe bezpośrednio
z centrum Rzymu. Można tu zobaczyć także średniowieczne stare miasto
i zamek, port turystyczny z luksusowymi jachtami oraz sanktuarium
św. Marii Goretti - patronki tego miasta, wraz z jej sarkofagiem. Jest
Ona patronką młodzieży a w szczególności dziewcząt ponieważ zginęła
broniąc swojej czystości, wypraszając jeszcze u Boga dla swojego
mordercy łaskę jego nawrócenia. Znajduje się tam również cmentarz
żołnierzy amerykańskich poległych w czasie II wojny światowej (będącym
częścią terytorium USA). W niedalekiej odległości (ok. 3 km) od Nettuno
znajduje się Anzio, gdzie można zobaczyć zabytki historyczne i cmentarz
żołnierzy brytyjskich. W Anizo znajduję się również port rybacki oraz
turystyczny, z którego to odpływają promy (wodoloty) na wyspy Ponza.
*) Wyjazd do Monte Cassino

dojdzie do skutku jeśli będzie przynajmniej 30 uczestników

