OFERTA WYJAZDU INTEGRACYJNO-MOTYWUJĄCEGO DLA
PRACOWNIKÓW FIRMY – Włochy – Rzym, Watykan
(autokar, hotel ****, wyżywienie HB, basen, boisko, zwiedzanie)
Przedstawiamy Państwu ofertę wyjazdu integracyjno – motywującego dla
pracowników Państwa firmy do Włoch, do malowniczego i magicznego Rzymu. Podczas
organizowanych przez nas wyjazdów zapewniamy imprezy integracyjne prowadzone przez
doświadczonych animatorów, opiekę pilotów i rezydentów oraz atrakcyjny program
animacyjny i rekreacyjny (dyskoteki, wieczór przy żywej muzyce, rejs statkiem). Organizujemy
także wycieczki fakultatywne (wodospady, jaskinie, zamki), pikniki, rajdy piesze i rowerowe,
zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych jak. zamki, pałace, itp.
Przy planowaniu i realizacji naszych ofert zapewniamy indywidualne podejście do
każdego projektu, biorąc pod uwagę cele, specyfikę firmy i rodzaj grupy docelowej. Dzięki
ciekawym i oryginalnym pomysłom naszych projektów możemy sprostać oczekiwaniom
każdego klienta i osiągnąć zamierzony efekt.
Cena netto* oferty od osoby 450 Euro zawiera:
- 2 noclegi (czwartek - sobota) w pokojach 2-4 osobowych z łazienkami (40 osób) – hotel ****
- wyżywienie HB w hotelu: śniadania, obiadokolacje (napoje w cenie)
- obiad i śniadanie podczas przejazdu do i z Włoch
- kawa, herbata, napoje, przekąski na trasie przejazdu
- zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem – piątek i sobota w godz. 10.00-18.00
- zwiedzanie Watykanu z przewodnikiem – piątek i sobota w godz. 10.00-18.00
- gorąca przekąska (pizza lub makaron) podczas zwiedzania Rzymu (piątek, sobota)
- opiekę pilota, przewodnika, rezydenta …
- przejazd autokarem (barek, TV, Video, DVD, WC) – trasa 1650 km – 18 godziny w jedną
stronę (Wrocław – Rzym - Wrocław)
- transfery autokarem z hotelu do centrum …
- opiekę pilota, przewodnika, rezydenta …
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW (kwota gwarancyjna 10 000,00
PLN) i KL (15 000 Euro) w TU Allianz S.A.
Usługi opcjonalne, płatne dodatkowo:
- wstępy do muzeów, kościołów, zabytków (Koloseum – 15 Euro od osoby, Muzeum
Watykańskie - 20 Euro od osoby, słuchawki 2 Euro od osoby za dzień)
- zawody piłkarskie, pływackie z nagrodami …


niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, ceny oferowanych przykładowych hoteli i
usług (w ramach tej samej kategorii) mogą ulec niewielkim zmianom w zależności od końcowej ilości osób, do ceny netto należy
doliczyć podatek VAT w wysokości 0%, faktura VAT marża 0% - przy przypadku faktury na usługi turystyczne lub 22 % w przypadku
organizacji szkolenia, konferencji, organizacji wyjazdu integracyjnego dla pracowników

Hotel Petra Residence ****

Hotel Petra Residence **** nowoczesny hotel położony jest w zabytkowej, willowej dzielnicy na
przedmieściach Rzymu, 25 km do centrum. Posiada 220 miejsc noclegowych w 2-3 osobowych
pokojach z łazienkami, TV/Sat, telefonem. Pokoje w hotelu są przestronne i klimatyzowane, a z
niektórych z nich roztacza się widok basen. Wszystkie pokoje wyposażone są w telewizję satelitarną i
kanały pay-per-view, a także w bezprzewodowy dostęp do Internetu. Restauracja serwuje dania
kuchni rzymskiej. Napoje i przekąski dostępne są w salonie z barem. Do dyspozycji gości jest
restauracja oferująca kuchnię włoską jak i międzynarodową, bar, basen odkryty, kort tenisowy,
fitness, parking, sauna …
widok na pokój dwuosobowy …

i restaurację …

Rzym to jedna z najpiękniejszych stolic europejskich, największe miasto Włoch, leżące w
regionie Lazio, w środkowej części Półwyspu Apenińskiego. Zbudowane zostało na 7
wzgórzach, nad rzeką Tyber (od ujścia rzeki do Morza Tyrreńskiego dzieli odległość
ok. 27 km). Zwane jest potocznie „Wiecznym Miastem” ze względu na swoją wyjątkową i
majestatyczną historię. Dziś to również ośrodek administracyjny Lacjum, powierzchnia miasta
sięga ok.1285,306km2. Zespół miejski liczy sobie ponad 3,761 mln mieszkańców. W
zabytkowym centrum Rzymu, na prawym brzegu rzeki, leży Watykan, siedziba papiestwa i
najmniejsze państwo świata. Rocznie Rzym i Watykan odwiedza kilkanaście milionów ludzi, w
tym wielu Polaków. Wyjątkowość tego miasta polega na zaprzeczeniu muzealności.
Współczesność miesza się tu z wielkimi pozostałościami zamierzchłej historii. Starożytne ruiny,
renesansowe pałace, barokowe kościoły i fontanny stanowią naturalne tło dla wielkomiejskiego
życia. Rzym to miejsce, w którym niemal wszystko zapiera dech w piersiach: bogactwa
Watykanu, ponadczasowe Forum Romanum, rozpędzony Fiat Bambino i miliony kotów
zamieszkujące Koloseum. Czasami może to być zwykła próba przejścia przez główne
skrzyżowanie miasta, lub też zwyczajnie rachunek za pyszne espresso. Spróbujcie, jak tubylcy,
nakarmić swoje zmysły mnogością przyjemności, które Rzym oferuje, od cudownego
dreszczyku emocji, gdy poczujecie wieki burzliwej historii pod swoimi stopami, a kończąc na
błahym, lecz intensywnym upojeniu po zjedzeniu lodów orzechowych w upalny dzień.

Watykan, Państwo Watykańskie (wł. Città del Vaticano, Stato della Città del Vaticano, łac.
Status Civitatis Vaticanae) – państwo-miasto europejskie, enklawa w Rzymie. Najmniejsze
państwo świata pod względem powierzchni. Watykan to siedziba najwyższych władz Kościoła
katolickiego, gdzie rezyduje papież. Jest połączony unią personalną i funkcjonalną ze Stolicą
Apostolską (łac. Sedes Apostolica, Sancta Sedes). Obywatele Watykanu to głównie dostojnicy
kościelni, księża, zakonnice i Gwardia Szwajcarska. Oprócz tego do pracy przychodzi około
3000 osób mieszkających poza murami Watykanu (pracownicy poczty, radia, gazety, sklepów,

dworca kolejowego i służby medycznej). Obywatelstwo watykańskie jest wyłącznie czasowe.
Kardynałowie otrzymują je na czas pobytu w Rzymie.

PROPONOWANY PROGRAM WYJAZDU PONIŻEJ:
środa
godz. 19.00 zbiórka uczestników wyjazdu
godz. 19.30 wyjazd autokaru z Wrocławia
czwartek
godz. 14.00 posiłek na trasie
godz. 18.00 przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, relax po podróży …
godz. 20.00 obiadokolacja w hotelu, relax po podróży-basen, czas wolny …
piątek
godz. 08.00 śniadanie
godz. 09.00 wyjazd autokaru z hotelu
godz. 10.00 zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem …
godz. 14.00 włoska przekąska w centrum Rzymu
godz. 15.00 zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem …
godz. 18.00 powrót autokaru do hotelu
godz. 18.00 turniej piłkarski na boisku hotelowym
godz. 20.00 obiadokolacja w hotelu, rozdanie nagród
godz. 21.00 wyjazd na dyskotekę
sobota
godz. 08.00 śniadanie
godz. 09.00 wykwaterowanie z hotelu
godz. 09.15 wyjazd autokaru z hotelu
godz. 10.00 zwiedzanie Watykanu z przewodnikiem …
godz. 14.00 włoska przekąska w centrum Rzymu
godz. 15.00 zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem …
godz. 20.00 obiadokolacja …
godz. 20.00 Rzym nocą …
godz. 22.00 wyjazd do Wrocławia
niedziela
godz. 10.00 śniadanie na trasie
godz. 16.00 przyjazd do Wrocławia, zakończenie imprezy
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