Włoskie Sanktuaria
10 dni, autokarem z Warszawy
Trasa zagraniczna: ok. Udine (1) – Padwa – ok. Loreto (1) – Loreto – Manopello – Lanciano – ok. San
Giovanni Rotondo (2) – San Giovanni Rotondo – Monte San Angelo – Pietrelcina – Monte Cassino –
ok. Rzymu (3) – Rzym – Watykan – Cascia – Roccaporena – Nursja – ok. Asyżu (1) – Asyż – ok.
Padwy (1)
DZIEŃ 1:
Zbiórka uczestników wycieczki. Przejazd przez Czechy i Austrię na
nocleg tranzytowy na terenie Włoch.
DZIEŃ 2:
Śniadanie. Przyjazd do Padwy, zwiedzanie bazyliki św. Antoniego,
spacer po mieście. Przejazd na kolację (fakultatywnie) i nocleg w
okolicę Loreto.
DZIEŃ 3:
Śniadanie, wizyta w Loreto, zwiedzanie Bazyliki Matki Bożej
Loretrańskiej ze Świętym Domkiem. Przejazd do Manoppello,
gdzie według legendy odcisnęło się oblicze Chrystusa na chuście
św. Weroniki. Przejazd do Lanciano, miejsca Cudu
Eucharystycznego. Kolacja (fakultatywnie) i nocleg w okolicach
San Giovanii Rotondo
DZIEŃ 4:
Śniadanie, zwiedzanie San Giovanii Rotondo, miejsca związanego z
życiem i pracą Ojca Pio, spacer po miasteczku. W godzinach
popołudniowych przejazd do Monte San Angelo, wizyta w
Sanktuarium Michała Archanioła. Powrót do hotelu, kolacja
(fakultatywnie), nocleg.
DZIEŃ 5:
Śniadanie. Przejazd do Pietrelciny, miejsca narodzin Ojca Pio.
Przejazd na Monte Cassino, wizyta na cmentarzu żołnierzy II
Korpusu, zwiedzanie klasztoru. Przejazd na kolację i nocleg w
okolicy Rzymu.
DZIEŃ 6:
Śniadanie. Wizyta w Rzymie – wiecznym mieście: Koloseum i Forum Romanum, Kapitol, Plac
Wenecki, Panteon, Piazza Navona z fontanną Czterech Rzek, Piazza di Spagna – Plac Hiszpański ze
słynnymi Schodami Hiszpańskimi oraz Fontanna di Trevi zaliczana do najpiękniejszych na świecie.
Kolacja, nocleg w okolicach Rzymu.
DZIEŃ 7:
Śniadanie, przyjazd do Watykanu na Audiencję Generalną u Ojca Świętego (jeżeli jest w tym czasie
obecny w Watykanie), zwiedzanie monumentalnej Bazyliki Św. Piotra, odwiedziny grobu św. Jana
Pawła II w kaplicy św. Sebastiana. Następnie Kaplica Sykstyńska z freskami Michała Anioła. Bazylika
San Giovanni na Lateranie. Przejazd do Bazyliki Santa Maria Maggiore. Kolacja, nocleg w hotelu.
DZIEŃ 8:
Śniadanie, przejazd do miejscowości Cascia, zwiedzanie sanktuarium św. Rity, gdzie znajduje się
sarkofag z jej ciałem. Przejazd do Roccaporeny, miejsca urodzenia św. Rity. Przejazd do Nursji,
urokliwego miasteczka, w którym urodził się św. Benedykt i jego siostra św. Scholastyka. Przejazd na
kolację (fakultatywnie) i nocleg w okolice Asyżu.
DZIEŃ 9:
Śniadanie, przyjazd do Asyżu, zwiedzanie: Bazylika św. Franciszka, Bazylika św. Klary oraz kościół
Santa Maria degli Angeli. Kolacja (fakultatywnie) i nocleg w okolicy Padwy.
DZIEŃ 10:
Śniadanie, przejazd przez Austrię i Czechy do Polski, powrót do poszczególnych miejscowości w
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kraju.
Program jest ramowy, kolejność odwiedzanych miejsc może ulec zmianie.
Dopłata do pok. 1-os.: 720 zł
Dopłata do 5 kolacji: 280 zł
CENA IMPREZY OBEJMUJE:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc,)
- 9 noclegów w hotelach**/*** w pokojach 2 - osobowych z łazienką
- 9 śniadań, 3 kolacje
- program turystyczny
- opiekę pilota
- ubezpieczenie NNW, KL, bagaż Signal Iduna
DODATKOWO PŁATNE:
pakiet do realizacji programu: 85 EUR (bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, usługi
przewodnickie, zestaw słuchawkowy Tour Guide), płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki.
Na jbliższe te rminy
Pobyt
10 dni
10 dni
10 dni

Data wyjazdu

Kod wycieczki

14.04.16 - 23.04.16
02.06.16 - 11.06.16
15.09.16 - 24.09.16

04-909-WL
06-941-WL
09-945-WL

Cena
1989.00 PLN
1989.00 PLN
1989.00 PLN

WAŻNE INFORMACJE:
1. Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze.
2. Niektóre połączenia krajowe mogą być realizowane innymi środkami transportu niż autokar (bus,
samochód osobowy, autokar liniowy, Intercity). Trasy antenowe obsługiwane są bez pilota.
3. Wyjazd „antenkowy” za dopłatą z wybranego miasta organizowany przy minimum 6 os.
wsiadających. W przypadku braku wymaganego min. 6 osób organizator ma prawo anulować wyjazd z
danej miejscowości. Anulacja wyjazdu nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W
takim przypadku Uczestnik wycieczki wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
4. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek możliwe są przesiadki.
5. Godziny i miejsca wsiadania mogą ulec zmianie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika
wycieczki.
6. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz ich rezerwacje, usługi lokalnych przewodników,
bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne oraz koszty zestawu słuchawkowego Tour-Guide nie
są ujęte w cenie imprezy. Informacje o orientacyjnych kosztach podane są przy opisach
poszczególnych wycieczek. Koszt pakietu dotyczący realizacji programu jest kalkulowany przy grupie
min. 40 osób. Przy mniejszej ilości uczestników koszt pakietu zostanie przeliczony na odpowiednią
ilości osób w grupie.
7. Zestawy słuchawkowe Tour-Guide będą zapewnione dla grup powyżej 30 osób.
8. Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą
dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku drugiej
osoby na dokwaterowanie Uczestnik wycieczki będzie zobligowany do zapłaty połowy stawki dopłaty
do pokoju 1 – osobowego.
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