Informacja prasowa

Należące do notowanego na warszawskiej GPW funduszu MNI, biuro podróży
First Class S.A. przygotowało aktualną informację turystyczną związaną
z planowanymi uroczystościami beatyfikacyjnymi Jana Pawła II !
Warszawa, dn. 28.01.2011 r.
Według raportu przygotowanego przez firmę turystyczną First Class planowane
uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, czyli
1 maja 2011 r. spowodowały duże zamieszanie w branży turystycznej. W pierwszych
dniach po ogłoszeniu tej daty włoscy hotelarze znacznie wygórowali ceny pokoi.
Jednak po pierwszym „boomie informacyjnym” sytuacja zaczęła wyglądać nieco
lepiej.
Obecnie hotele w Rzymie dla gości indywidualnych można znaleźć już w cenie od ok.
80,00 Euro za pokój dwuosobowy w 2-3* obiekcie. Przy rezerwacjach grupowych
hotele wymagają natychmiastowej wpłaty zaliczki, która jest wyłączną podstawą do
utrzymania rezerwacji. Linie lotnicze uruchomiły dodatkowe rejsy, aby pielgrzymi
mogli wygodnie podróżować. Przeloty liniami rejsowymi są aktualnie dostępne
od ok. 1.400,00 PLN/os! Tanie linie lotnicze mają również w swojej ofercie
przeloty na koniec kwietnia. Ich ceny kształtują się od ok. 1.900,00 PLN/os!
Lepiej się pośpieszyć…
Biuro Podróży First Class oferuje coraz więcej różnej długości wyjazdów
zorganizowanych do Rzymu na uroczystości beatyfikacyjne, poczynając od 1dniowych wyjazdów z przelotami w dzień beatyfikacji, poprzez 3-dniowe autokarowe
z przejazdami nocnymi, aż po bardziej komfortowe, kilkudniowe z noclegami w
hotelach. Jednak planując wyjazd trzeba się liczyć z chaosem i utrudnieniami
komunikacyjnymi w mieście. Planowana ogromna liczba uczestników uroczystości
może spowodować, że programowe zwiedzanie nie będzie w całości możliwe do
zrealizowania, a czas przejazdów będzie znacznie wydłużony.
Zgodnie z informacją podaną przez prefekturę Domu Papieskiego msza
beatyfikacyjna powinna rozpocząć się o godzinie 10:00, wstęp jest wolny, bez biletów.
Dla tych, którym nie uda się dotrzeć na miejsce mszy, na wielu placach Rzymu będą
rozstawione duże telebimy. Na nich będzie można oglądać transmisję mszy na żywo.
Aby ułatwić przejazdy Narodowa Agencja Turystyki Włoskiej wydała komunikat
informujący o wprowadzonej w Rzymie, na czas uroczystości, strefie turystycznej,
mający usprawnić organizację ruchu w obrębie miasta.
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