ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЇЗДКА
„СЕРЕДЗЕМНЕ МОРЕ - 2018”
ТЕРМІН: 11.11 - 15.11.2018
Неділя
03:40 – зустріч в аеропорту Варшави
06:10 – переліт до Мілану
08:30 – трансфер до порту Савони (Італія)
13:00 – реєстрація на круїзний корабель „Costa Mediterranea”
15:00 – презентація програми: «Європейська інтеграція - можливості співпраці»
16:30 – відправлення до Барселони (Іспанія)
17:00 – культурно - відпочинкова програма
Понеділок
День на морі
10:00 – семінар:«Вихід української продукції на Європейський Ринок»
15:00 - культурно- відпочинкова програма
Вівторок
08:00 – прибуття до Барселони (Іспаніія)
09:00 – пішохідна екскурсія по Барселоні
18:00 – відправлення до Марселя (Франціія)
21:00 – культурно- відпочинкова програма
Середа
09:00 – прибуття до Марселя (Франція)
09:30 – пішохідна екскурсія по Марселі
17:00 – відправлення до Савони (Франція)
20:00 – культурно- відпочинкова програма
Четверг
09:00 – прибуття до Савони (Франція)
10:00 – трансфер до Мілану (Італія)
13:00 – oбід (італянська кухня)
14:00 - пішохідна екскурсія по Мілану
18:00 – трансфер в аеропорт
23:25 – приліт до Варшави
23:45 – виїзд до України
ЦІНА: 465,00 EURO
В вартість включено:
- трансфер аеропорт- порт- аеропорт
- квитки на літак Варшава – Мілан -Варшава
- квитки на круїзний корабель „Costa Mediterranea ”
- проживання на кораблі (двохмістні внутрішні каюти)
- харчування на кораблі : All Inclusive
- обід в Мілані
- екскурсії по Барселоні, Марселі, Мілані
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- користання з спортивно – відпочинкових послуг (басейн, джакузі)
- участь в программах ( щоденні концерти, вистави, дискотеки)
- послуги українськомовного гіда
- страхівка
Інформація про круїзний корабель

Costa Mediterranea

Цей круїзний корабель з чудовим обслуговуванням і ввічливостю, кожен знайде, що
він шукав: чудові каюти, смачна середземноморська кухня, театр, фітнес-центр, салон
краси та СПА, джакузі, два басейни, казино, підлітковий клуб, солярій, дискотека,
інтернет-кафе, конференц-центр, торгова галерея.
Маршрут

Більше інформації на : www.costacruise.com
Екскурсії включають:
Барселона: памятник Христофору Колумну, променада La Ramla, площа Каталонії,
район будинків Антоні Гауді, Базиліка Sagra Familia, Тріумфальна Арка, пляж
Барселоніта
Марсель: Кафедральний собор, старий порт і район старого Марселя, набережна,
Базиліка Нотер Дам де ля Гарде
Мілан: Кафедральний собор, торговий пасаж Вітторіо Емануелє, театр Ля Скаля,
замок Ствожув
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