|

APULIA PERŁA POŁUDNIA WŁOCH
Dzień 1:
BARI
Zbiórka uczestników na lotnisku wylot 10.55. Przelot do Bari 13.25. Transfer do hotelu, zakwaterowanie,
czas wolny. Wieczorny spacer po mieście, kolacja w restauracji. Przejazd do miejsca zakwaterowania,
nocleg, obiadokolacja.
Dzień 2:
BARI
Śniadanie. Przejazd do centrum BARI – stolicy regionu Apulia.
Zwiedzanie: bazylika San Nicola, gdzie pochowana jest Bona
Sforza, następnie katedra San Sabino. Spacer po starym mieście:
Piazza del Ferrarese i Piazza Mercantile, gdzie koncentruje się
codzienne życie mieszkańców, następnie zamek Svevo di Bari.
Czas wolny na indywidualne spacery i zakupy. Wieczorem
fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): wyjście na kolację
do jednej z restauracji, serwującej dania lokalne. Powrót do miejsca
zakwaterowania, nocleg.
Dzień 3:
TRANI – BARLETTA – ANDRIA
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do TRANI,
portowego miasta z wąskimi i urokliwymi średniowiecznymi
uliczkami. Miasto rozwijało się w średniowieczu, wyruszały stąd
krucjaty kościoła przeciwko niewiernym. Spacer po centrum starego
miasta i porcie, zwiedzanie katedry Basilica di San Nicola Pellegrino
z XII w., przejście obok Castello di Trani. Przejazd do BARLETTY –
średniowiecznego miasteczka znanego z twierdzy Svevo z X w.,
gdzie w średniowieczu mieściły się koszary dla rycerzy
wyruszających na krucjaty do Ziemi Świętej. Zwiedzanie zamku.
Pamiątkowe zdjęcia przy Kolosie z Barletty – największej atrakcji turystycznej miasta. Jest to posąg z brązu
cesarza rzymskiego o dotychczas nieustalonej tożsamości. Posąg ma ponad 5 m wysokości, pochodzi z ok.
VII w. Czas wolny. Przejazd do ANDRII. Zwiedzanie tajemniczego zamku Castel del Monte z XIII w.,
wpisanego na listę UNESCO. Przejazd do miejsca zakwaterowania obiadokolacja, nocleg.
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Dzień 4:
MATERA – POLIGNANO A MARE – ALBEROBELLO
Śniadanie. Przejazd do MATERY. Wizyta w zjawiskowym mieście,
zawieszonym na skale głębokiego wąwozu. Zwiedzanie dzielnicy
Sassi, dawnego centrum Matery. Czas wolny. Przejazd do
POLIGNANO A MARE, nadmorskiego kurortu położonego na
malowniczym skalnym klifie z wieloma jaskiniami. Miasteczko w
okresie świątecznym zamienia się w centralne miejsce obchodów
świąt w regionie Apulia. Czas wolny. Przejazd do ALBEROBELLO.
Zwiedzanie dzielnicy "trulli", bajkowych domków o kamiennych
stożkowych dachach. Czas wolny na indywidualne spacery,
smakowanie produktów regionalnych. Powrót do miejsca
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko w Barii. Wylot do Gdańsk.

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 rezerwacji, ceny bagażu rejestrowanego, 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
➢ pakietu do realizacji programu ok. 60 e / os. – 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
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•
•

godziny lotu oraz cena mogą ulec zmianie – niezależnie od biura, ceny podane są
orientacyjne
do odbycia wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu
dowód osobisty lub paszport
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