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Viešbučio aprašymas
3* viešbutis „Vecchia Milano“ įsikūręs pačiame Milano centre. Visą parą dirbančios registratūros personalas gerai kalba
angliškai. Viešbutyje veikia bevielis internetas. Kiekvieną rytą galėsite pradėti nuo kontinentinių pusryčių. Iš „Vecchia Milano“
viešbučio neskubėdami lengvai pasieksite visas miesto įžymybes bei nueisite iki žymiosios Milano Katedros. Kiekviename
kambaryje yra oro kondicionierius, televizorius, tiesioginio ryšio telefonas ir plaukų džiovintuvas.

Skrydžių laikai
Vilnius 15:20 – Milan Bergamo 16:55
Milan Bergamo 17:45 - Vilnius 21:10
Skrydžių laikai gali keistis priklausomai nuo skrydžius vykdančios bendrovės ir kitų veiksnių. Patikslinta informacija bus suteikta
artėjant kelionei.
Aviakompanijos sveikatos ir saugumo priemonės

Transportas
Iš oro uosto iki stoties Milane nuolat važiuoja autobusas (kelionės kaina kaina — ~ 10 €). Daugiau informacijos galite rasti čia.

Ką verta pamatyti Milane?
-Milano Katedra – didžiausia Italijos bažnyčia, jos ilgis 158 m, plotis 93 m, aukštis 180 m. Katedra pradėta statyti arkivyskupo
Antonio da Saluco nurodymu 1387 m. Liftu galima pakilti ant šventyklos stogo, nuo kurio atsiveria nepakartojamas vaizdas į
miesto panoramą.
-Operos teatras La Scala – vienas garsiausių pasaulio operos teatrų įkurtas 1778 m. Neoklasikinio stiliaus operos teatre vis
dar vyksta prestižiškiausi spektakliai į kuriuos plūsta žiūrovai iš viso pasaulio. Šalia teatro yra atidarytas muziejus, kuriame yra
saugomos su spektakliais susijusios relikvijos.
-Viktoro Emanuelio galerija – stiklo bei metalo konstrukcijomis dengto stogo galerija šiuo metu yra naudojama kaip prekybos
centras. Galerija pavadinta pirmojo 1861 m. suvienytos Italijos karaliaus Viktoro Emanuelio II vardu.
-Castello Sforzesci – pilis, kuri yra vienas labiausiai lankomų objektų Milane bei didžiausias Milano istorinis-muziejinis
kompleksas. Stačiakampis pastatas su vidiniu kiemu ir bokštais jo kampuose pradėtas statyti 1368 m. Garsiausias pilies
muziejus - Sforcų pilies pinakoteka, kurioje yra saugomi svarbių italų renesanso dailininkų darbai. Pačios pilies lankymas yra
nemokamas.
Ir dar daug kitų lankytinų vietų..

Įdomūs faktai apie Milaną
-Aperityvo tradicija yra viena seniausių gurmaniškų italų tradicijų gimusių Milane.
-Milane žaidžia dvi stipriausios italų futbolo lygos komandos – „Inter" ir „Milanas". Abi komandos žaidžia San Siro stadione.
-Milanas net keturias savaites per metus 12 000 įmonių, 800 parodų salių, 6000 prekybos vietų, skiria drabužių kolekcijų
pristatymams ir kitiems renginiams.
-Milane esantis Pirelli bokštas yra pirmas Italijoje pastatytas dangoraižis.

Pastabos
- Nurodyta kaina yra asmeniui. Pasi?lymas galioja tik užsakant dviviet? kambar? (2 suaugusiems asmenims). Esant kitiems pageidavimams
prašome kreiptis ? agent?r?;
- Aviabilietai po išpirkimo negr?žinami. Keitimas už papildom? mokest?. D?l išsamesn?s informacijos teirautis pas kelioni? agent? prieš
kelion?s ?sigyjim?.
- Kelion?s kaina n?ra galutin? ir gali nežymiai keistis priklausomai nuo skrydžio biliet? kainos bei viešbu?io kainos pirkimo metu.
- Perkant b?tina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavard? kaip pase), nes klaid? taisymas l?ktuvo bilietuose yra galimas tik už
papildom? mokest?.
- ? užsien? galima vykti tik turint galiojant? pas? arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelion?s metu, laikomas
negaliojan?iu. Reikalaujama, kad turisto asmens dokumentas galiot? ne trumpiau kaip 6 m?nesius, skai?iuojant nuo kelion?s pabaigos dienos.
Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelion?s metu, laikomas negaliojan?iu.
- Organizatorius vietų nei lėktuve, nei viešbučiuose nelaiko. Pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas ribotas. Dėl užimtumo
lėktuve ir viešbutyje teirautis kelionių agento prieš įsigyjant kelionę.
- užsisakydamas šią kelionę turistas prisiima riziką dėl negalimų numatyti ateities keliavimo į šią šalį aplinkybių ir
sutinka, kad aviakompanijai vykdant skrydžius pinigai už lėktuvo bilietus nebus grąžinami net jeigu bus privaloma
saviizoliacija atvykus į šalį

COVID-19
https://www.kelioniulaikas.lt/kelione/savaitgalis-milane
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Atvykstantieji į Italiją iš Lietuvos Respublikos turi pateikti atvykimo į šalį deklaraciją, ES
skaitmeninį COVID sertifikatą (arba kitą vienoje iš ES valstybių narių arba trečioje šalyje išduotą
skiepijimo, pasveikimo nuo COVID-19 infekcijos sertifikatą arbą neigiamą antigeno arba PGR
Covid-19 testo rezultatą, jei šis sertifikatas/testo rezultatas išduotas italų, anglų, prancūzų arba
ispanų kalbomis), įrodantį, kad asmuo: yra pilnai paskiepytas viena iš EVA patvirtintų Covid-19
vakcinų ir nuo paskutinio skiepijimo yra praėję ne mažiau nei 14 dienų ARBA ne anksčiau nei
prieš 48 val. iki atvykimo yra atlikęs antigenų arba PGR Covid testą ir gavęs neigiamą atsakymą
ARBA yra visiškai pasveikęs nuo Covid-19 ligos ir jam nėra taikoma izoliacija.
Taip pat keliautojai privalo pranešti apie savo atvykimą vietinėms sveikatos apsaugos
institucijoms.
Daugiau informacijos apie saugų keliavimą į Italiją čia: https://keliauk.urm.lt/location/italija
*informacija atnaujinta 06 29 d.
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