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SŁONECZNA APULIA
Bari – Lecce – Alberobello - Bari
Apulia to region rozciągający się nad Morzem Adriatyckim, w południowo-wschodniej części Półwyspu
Apenińskiego (potocznie mówi się, że leży na obcasie słynnego „buta” Włoch). To tutaj znajdują się
najdziwniejsze budynki na świecie – trulle w Alberobello oraz piaszczyste plaże uznawane za
najpiękniejsze w Europie.

Dzień 1:
Wylot z Gdańska10.55 przelot do Bari 13.25, transfer z lotniska do
hotelu, obiadokolacja, nocleg
Dzień 2:
Śniadanie wyjazd do BARI - stolicy Apulii .Bari to nie tylko
przepiękny nadmorski kurort, ale też stolica regionu Apulia. To
jednocześnie największe miasto nad Adriatykiem. Aby poznać
prawdziwe oblicze tego miejsca, należy przejść się uliczkami
starówki, czyli plątaniną wąskich, średniowiecznych uliczek.
Głównym placem i dawnym centrum życia miasta jest Piazza
Mercantile, gdzie znajdują się pałace dawnych władz miejskich.
Wzdłuż piaszczystego wybrzeża ciągnie się nadmorska promenada,
którą warto przespacerować się szczególnie wieczorem. Z Bari
pochodziła słynna królowa Bona, żona polskiego króla Zygmunta
Starego. Jej nagrobek znajduje się w romańskiej Bazylice św.
Mikołaja. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja i
nocleg.
Dzień 3:
Śniadanie, przejazd do LECCE - perła baroku Lecce zadziwia
przede wszystkim zabytkowymi dekoracjami i rzeźbami wykonanymi
z miejscowego piaskowca przez lokalnych artystów. Największe
wrażenie robią rzeźbienia na budynkach – kwiatki, liście, mityczne postaci i stylizowane kolumny – które
powstały w XVI i XVII wieku. Unikalną architekturą wyróżnia się między innymi Bazylika Santa Croce, Chiesa
del Rosario (kościół Różańca) oraz rzymski amfiteatr z I wieku n.e. W Lecci trzeba koniecznie spróbować,
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jak smakuje doskonałe apulijskie wino – Leverano oraz Alezio.
Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg
Dzień 4:
Śniadanie wyjazd do ALBEROBELLO - wioski Smurfów. To jedno z
najbardziej zaskakujących, a zarazem najpiękniejszych miast w
południowych Włoszech. Alberobello zasłynęło za sprawą trulli –
charakterystycznych, okrągłych domków ze stożkowym dachem. W
mieście zachowało się ok. 1400 tego typu obiektów, a ich powstanie
datuje się na XIII wiek. Większość trulli ma bielone ściany, a niektóre
również hieroglificzne symbole na dachach. Dziś w części obiektów
mieszczą się hotele, restauracje, galerie sztuki oraz sklepy z
rękodziełami. To nietypowe miejsce, nazywane żartobliwie wioska
Smurfów, zostało wpisane w 1996 roku na listę UNESCO. Przejazd
do miasteczka Poligano a Mare – zwiedzanie , możliwość kąpieli na
jednej z przepięknych plaż.
Dzień 5:
Śniadanie, wykwaterowanie , transfer na lotnisko wylot z Bari do
Gdańska.

CENA + lot od 1300 PLN / os.
Ilość osób w grupie Cena od os w PLN
45 i więcej

1090 PLN + lot

40 - 44

1145 PLN + lot

35 - 39

1210 PLN + lot

30 - 34

1295 PLN + lot

25 – 29

1395 PLN + lot

Cena zawiera:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

4 noclegi w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )
wyżywienie w postaci 4 śniadań i 4 obiadokolacji
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem
przelot samolotem na trasie Gdańsk – Bari – Gdańsk z bagażem podręcznym
opiekę pilota
ubezpieczenie KL I NNW
turystyczny fundusz gwarancyjny

Cena nie zawiera:
➢ biletów lotniczych ( cena uzależniona od terminu rezerwacji, bagażu rejestrowanego i ilości osób w
grupie )
➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce ( 3 % wartości imprezy
turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz ewentualnego
podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe
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pakietu do realizacji programu ok 60 e / os. – kwotę zaktualizujemy, (rezerwacje i wstępy do
zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego
Tour Guide* i inne) Cena pakietu może być podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba
uczestników) .Finalna kwota zostanie podana do wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet
płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki .
➢ napoi do obiadokolacji
➢

UWAGA:
•
•
•

kolejność zwiedzania może ulec zmianie
godziny lotu oraz cena mogą ulec zmianie - niezależnie od biura, ceny są podane
orientacyjnie
do odbycia wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesięcy od planowanej daty powrotu
dowód osobisty lub paszport
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