KELIONĖS APRAŠYMAS
Poilsis Rimini - San Marinas - Bolonija
2023-01-09

Viešbutis
Nedidukas 3* viešbutis Esedra yra įsikūręs pačioje Riminio širdyje, netoli paplūdimio (už 200 m.). Viešbučio aplinka - tvarkinga,
pastatą supa didelis sodas, kuriame vasarą galima naudotis sūkurine vonia, atsipalaiduoti atvirame ore. Terasoje rasite patogius
gultus, baseino zoną.
Kambariuose yra dvigulės lovos, sofos-lovos, oro kondicionieriai ir ventiliatoriai, kai kuriuose - balkonai, visur veikia
nemokamas bevielis internetas. Svečiai gali mėgautis vaizdu į jūrą iš balkono ar terasos. Kai kuriuose kambariuose yra seifas,
mini baras ir rašomasis stalas, telefonas, TV su palydoviniais kanalais, o vonios kambariuose rasite plaukų džiovintuvus,
kosmetikos.
Gausūs pusryčiai su saldžiais ir pikantiškais valgiais patiekiami iki 10 val.
Keliaujantys nuosavais automobiliais gali naudotis stovėjimo vietomis (už tam tikrą mokestį) (priklausomai nuo užimtumo).
Dviračių nuomos paslauga suteikia visą reikalingą įrangą apylinkių tyrinėjimui.

Skrydžių laikai
Skrydžiai ketvirtadieniais:
Kaunas 10:55 – Rimini 12:25
Rimini 12:50 - Kaunas 16:14
Skrydžiai sekmadieniais:
Kaunas 18:20 – Rimini 19:50
Rimini 20:15 - Kaunas 23:40
Skrydžių laikai gali keistis priklausomai nuo skrydžius vykdančios bendrovės ir kitų veiksnių. Patikslinta informacija bus suteikta
artėjant kelionei.
Aviakompanijos sveikatos ir saugumo priemonės

Savarankiškas keliavimas šalyje
Miestas turi savo oro uostą – Federico Fellini tarptautinį oro uostą, nuo kurio pradėsite pažintį su kurortu. Pasiekti centrinę stotį
galėsite keliaudami kas pusvalandį iš čia kursuojančiais Nr. 9 autobusais. Kelionė į centrą truks vos 25-30 minučių.
Riminyje, kaip ir visoje Šiaurės Italijoje, išvystyta patogi susisiekimo traukiniais bei autobusais sistema. Iš traukinių stoties galite
lengvai pasiekti priemiesčius bei įspūdingiausius Italijos miestus.
Rekomenduojame apsilankyti Bolonijoje, kur užlipę ant Bolonijos Pizos – svyrančio Asinelli bokšto – prieš akis išvysite
harmoningą viduramžių miesto kraštovaizdį, žavintį raudonų plytų pastatais. Iki Bolonijos miesto centro iš Rimini traukinių
stoties nuolat važiuoja traukiniai. Bilietus galima nusipirkti vietoje arba iš anksto intenetu. Bilietas kainuoja nuo 10 Eur, kelionė
trunka apie 1 val. Daugiau informacijos apie traukinių tvarkaraščius ir bilietų kainas galite rasti čia www.trenitalia.com
Taip pat verta apsilankyti vienoje mažiausių pasaulio valstybių – San Marine, į kurią kas valandą iš Piazza Marvelli kursuoja
„Bonelli Bus“ autobusai. Bilietas kainuoja nuo 5 Eur, kelionė trunka apie 1 val.
Daugiau informacijos apie bilietų kainas ir autobuso grafikus galite rasti čia.
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Bolonija
Bolonija – mažiausio šiaurės Italijos regiono Emilijos - Romanijos sostinė, vis dar alsuojanti viduramžių dvasia ir turtinga
kultūrine praeitimi. Čia įkurtas seniausias Europoje universitetas, todėl šis miestas nuo senų laikų yra svarbus akademinio
gyvenimo centras. Tai septintas pagal dydį Italijos miestas, kuris pasižymi puikiai suderintomis senosiomis tradicijomis su
modernumu. Miestą supančios vaizdingos kalvos, bokštai, portikai, besitęsiantys 40 kilometrų, viduramžių rūmai nepaliks nei
vieno abejingo!

San Marinas
Neapsigaukite, net ir nykštukinėje šalyje yra daug vertų dėmesio objektų! Vaikštinėdami kalvotu senamiesčiu apžiūrėkiteŠv.
Pranciškaus vartus, juosiančius sostinę, San Marino baziliką, skirtą miesto globėjui šventajam Marinui, rotušę, kurioje
veikia seniausios respublikos pasaulyje parlamentas ir vyriausybė. Nuo šalia esančios aikštės atsiveria nuostabi panorama į
visus devynis šalies miestus. Įspūdingiausias objektas šalyje – ant vaizdingų kalvų įsitaisę trys gynybiniai bokštai. Seniausiasis
Guaita bokštas – miesto simbolis, pavaizduotas San Marino vėliavoje ir herbe. Pasivaikščiokite ramiomis San Marino sostinės,
kurioje gyvena 4 tūkstančiai žmonių, gatvelėmis, saugančiomis dviejų tūkstančių metų istoriją.

Maistas Riminyje
Riminis, kaip ir kiti Adrijos pakrantėje įsikūrę Italijos miestai, garsėja aukštos kokybės patiekalais, pagamintais iš vietoje
sugautos žuvies. Populiariausia vieta mieste, kurioje renkasi Riminio gurmanai ir turistai – Viale Antonio Beccadelli gatvelė,
besitęsianti nuo centro link pajūrio. Pasimėgauti vietine virtuve rekomenduojame baltai dekoruotoje „Ex-Dancing“ lauko
kavinėje, kurioje galite pasigardžiuoti lengvomis salotomis bei itališkais skoniais „prisotinančiomis“ picomis bei pjadinomis. Bent
kartą vertėtų užsukti į daugelio geriausiu Italijoje tituluojamą „La Posada“ restoraną, kuriame karaliauja itališka virtuvė.
Nepraleiskite progos čia paragauti pasta is al dente, risotto arba šviežios žuvies. Ne mažiau palankių įvertinimų sulaukia ir
Riminio centre įsikūręs „Osteria della Piazzetta“ restoranas, garsėjantis ne tik puikiais tradiciniais patiekalais, bet ir jaukia
atmosfera. Žuvies mėgėjams nederėtų praeiti pro žuvų turgų „Pescheria“, kuriame galima įsigyti šviežių jūros gėrybių, o
vakare mėgaujantis vyno taure mintyse kartoti „la dolce vita“.

Pastabos
Nurodyta kaina yra asmeniui. Pasiūlymas galioja tik užsakant dvivietį kambarį (2 suaugusiems asmenims). Esant kitiems
pageidavimams prašome kreiptis į agentūrą;
- Aviabilietai po išpirkimo negrąžinami. Keitimas už papildomą mokestį. Dėl išsamesnės informacijos teirautis pas kelionių
agentą prieš kelionės įsigyjimą.
- Kelionės kaina gali keistis priklausomai nuo skrydžio bilietų kainos bei viešbučio kainos pirkimo metu.
- Perkant būtina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavardė kaip pase), nes klaidų taisymas lėktuvo bilietuose yra
galimas tik už papildomą mokestį.
- Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės
metu, laikomas negaliojančiu. Reikalaujama, kad turisto asmens dokumentas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant
nuo kelionės pabaigos dienos. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu.
- Pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas ribotas. Dėl užimtumo lėktuve ir viešbutyje teirautis kelionių agento
prieš įsigyjant kelionę.
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COVID-19
Nuo 2022 metų birželio 1 dienos atvykstantieji į Italiją iš Lietuvos Respublikos nebeturi pateikti ES
skaitmeninių COVID-19 arba kitų vienoje iš ES valstybių narių ar trečioje šalyje išduotų
pažymėjimų.
Nuo 2022 m. gegužės 1 d. Italijoje nebereikalaujama pateikti ES skaitmeninio COVID-19
sertifikato norint patekti į viešąjį transportą, kultūros įstaigas (muziejus, kino teatrus, viešus
renginius ir kt.), restoranus, viešbučius, kitas įstaigas.
Daugiau informacijos apie saugų keliavimą į Italiją čia: https://keliauk.urm.lt/location/italija
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