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APULIA – SYCYLIA – KAMPANIA 
Bari – Polignano a mare – Alberobello – Matera – Villa san Giovani – Taormina – Syrakuzy – Etna – 

Taormina – ( wyspy Liparyjskie ) – Cefalu – Trapani – Erice – Segesti – Palermo – Neapol – Sorento 

– Positano – Amalfi - Salerno 

Dzień 1:  

Spotkanie na lotnisku, odprawa bagażowa przelot na trasie Gdańsk – Bari, przejazd do miejsca zakwatero-

wania, obiadokolacja,  nocleg.   

Dzień 2: 

Po wczesnym śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu, przejazd do 

BARI. Zwiedzanie: romańska bazylika św. Mikołaja z relikwiami 

tegoż Świętego i grobowcem królowej Bony, spacer uliczkami 

starego miasta, w trakcie którego zobaczymy średniowieczny 

zamek księcia Fryderyka II i romańsko-gotycka katedra San Sa-

bino. Przejazd do POLIGNANO A MARE, nadmorskiego kurortu 

malowniczo położonego na stromym klifie pełnym urokliwych ja-

skiń, które będzie można podziwiać w trakcie krótkiej wycieczki 

stateczkiem turystycznym, spacer po starówce. Przejazd do AL-

BEROBELLO, miejscowości słynącej z truli - niepowtarzalnych 

okrągłych domów ze stożkowatymi dachami z kamienia. Prze-

jazd do hotelu w okolicy Matery. Zakwaterowanie, obiadokolacja 

i nocleg. 

Dzień 3:  

Po wczesnym śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu, przejazd do 

MATERY. Zwiedzanie miasta, którego historyczna część, wpi-

sana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zwana Sassi, 

obejmuje unikatowe domostwa drążone w skale, jedynie z mu-

rowanymi fasadami. M.in. tutaj Mel Gibson kręcił swoją „Pasję”. 

Następnie przejazd przez Bazylikatę i Kalabrię do Villa San 
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Giovanni, przeprawa promowa przez Cieśninę Messyńską (podróż 

promem trwa ok. 20 minut). Przejazd do hotelu w okolicy Taor-

miny. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4:   

Po śniadaniu przejazd do SYRAKUZ (ok. 100 km). Zwiedzanie: 

Wyspa Ortigia, Świątynia Apollina i Ateny, Źródło Aretuzy, Park 

Archeologiczny z Teatrem Greckim, Rajski Kamieniołom i Ucho 

Dionizjusza, Amfiteatr Rzymski. Przejazd autokarem do baroko-

wego miasta Noto, wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Spacer po barkowym ze-

spole miejskim: kościoły, pałace, place, reprezentacyjne schody. 

Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 5:  

Po śniadaniu przejazd autokarem na ETNĘ na wys. 1980 m n.p.m 

(uwaga: przydatne będą buty sportowe i kurtka chroniąca przed 

wiatrem), skąd można popatrzeć na wygasłe kratery Silvestri. 

Etna jest najwyższym czynnym wulkanem Europy i jednym z na-

jaktywniejszych na świecie. Dla chętnych możliwość wyjazdu na 

wysokość blisko 3000 m n.p.m. – podróż górską kolejką linową i 

terenowymi samochodami (koszt ok. 65 euro). Przejazd do TA-

ORMINY, spacer po najszykowniejszym kurorcie Sycylii: grecki 

teatr, średniowieczne centrum. Powrót do miejsca zakwaterowa-

nia, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 6:  

Śniadanie, dzień wolny na plażowanie.  

Dla chętnych wycieczka fakultatywna na WYSPY LIPARYJ-

SKIE. W programie przejazd do portu w Milazzo, przepłynięcie 

na wyspę LIPARI, do portu o tej samej nazwie, zwiedzanie sta-

rówki. Przepłynięcie na wyspę VULCANO, tutaj możliwość pla-

żowania na słynnej czarnej plaży wulkanicznej lub kąpieli w bło-

tach siarkowych. Koszt wycieczki to ok. 65 euro przy mini-

malnej grupie 25 osób. Powrót do miejsca zakwaterowania, 

obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 7:  

Po śniadaniu i wykwaterowaniu z hotelu, przejazd do CEFALU, 

jednego najciekawszych miast Sycylii, spacer po starym mieście, 

wizyta w normańskiej katedrze. Przejazd w okolicę Castellamare 

del Golfo. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 8:  

Po śniadaniu przejazd w okolice TRAPANI do Rezerwatu Salin – jednego z najciekawszych miejsc na za-

chodnim wybrzeżu Sycylii, gdzie od wieków na olbrzymich plantacjach pozyskuje się sól i gdzie w krajobra-

zie dominują pryzmy soli i wiatraki. Następnie przejazd do ERICE, średniowiecznego miasteczka położo-

nego na wysokiej skale dominującej nad okolicą. Przejazd do SEGESTY - jednej z najstarszych osad na 

Sycylii z piękną i najbardziej romantyczną świątynią bogini miłości. Powrót do hotelu, obiadokolacja i noc-

leg. 

Dzień 9:  
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Po śniadaniu przejazd do PALERMO. W trakcie zwiedzania 

centrum stolicy Sycylii zobaczymy m.in. najważniejsze zabytki 

miasta: katedrę, Pałac Normański z Kaplicą Pallatyńską, ko-

ściół La Martorana, słynny targ Vucciria, słynne katakumby w 

kościele kapucynów. Przejazd do portu, zaokrętowanie na 

prom płynący do Neapolu. Nocleg na promie – w cenie sie-

dzenia lotnicze, za dopłatą możliwość rezerwacji noclegu 

w kabinach czterosobowych – koniecznie należy zgłosić w 

momencie rezerwacji imprezy. Kolacja we własnym zakre-

sie. 

Dzień 10:   

Śniadanie we własnym zakresie. Po zejściu z promu zwie-

dzanie NEAPOLU – centrum monumentalnego: Plac Plebi-

scytu, Galeria Umberta, Pałac Królewski, Teatr San Carlo, 

Baszta Andegaweńska. Zwiedzanie centrum historycznego: 

ulica Spaccanapoli, katedra św. Januarego. Przejazd od Pom-

pejów, zwiedzanie ruin miasta zniszczonego w starożytności w 

wyniku wybuchu Wezuwiusza. Przejazd  na nocleg, obiadoko-

lacja.  

Dzień 11:  

Śniadanie. Przejazd do SORRENTO – jest to malowniczy kurort, znany i lubiany, zwany również gajem 
cytrynowym. Tutaj odbędziemy krótki spacer. Przejazd do POSITANO, następnie spacer wzdłuż wybrzeża – 
zwanego Wybrzeżem Amalfi – uznawane jest za najpiękniejsze na świecie. Tutaj naszym oczom ukażą się 
niezapomniane widoki. Krętymi drogami nadbrzeża będziemy mogli podziwiać klify, i wszechobecną 
przyrodę. Przerwa na zdjęcia. Spacerem dojdziemy do miasteczka AMALFI  – tam zwiedzimy Katedrę, czas 
wolny. Przejazd do SALERNO, spacer. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
 

Dzień 12: 
Śniadanie,  przejazd na lotnisko  wylot do Gdańska   

 

CENA za osobę + Lot – od 1300 PLN / os. 

Ilość osób w grupie Cena od osoby w PLN 

45 i więcej  3100 + lot 

40- 44  3250 +lot 

35 - 39  3440 + lot 

30 - 34 3700 + lot 

25 - 29  3965 + lot 

 

Cena zawiera: 

➢ 10 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  
➢ 1 x nocleg na promie ( siedzenia lotnicze ) 
➢ wyżywienie w postaci 10 śniadań i 10 obiadokolacji  
➢ przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem wg programu 
➢ przelot samolotem na trasie Gdańsk – Bari – Gdańsk z bagażem podręcznym   
➢ opiekę pilota  
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➢ ubezpieczenie  KL I NNW   
➢ turystyczny fundusz gwarancyjny 

 

Cena nie zawiera: 

➢ biletów lotniczych ( cena uzależniona od daty rezerwacji, ceny bagażu, oraz ilości osób w grupie ) 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 

➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce/wycieczce ( 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 – wstępy zaktualizujemy na początku 2020 r (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 ok. 100 eur / os.                            

➢ napoi do obiadokolacji 

UWAGA:  

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu oraz ceny mogą ulec zmianie niezależnie od biura – ceny podane są 

orientacyjnie 

• do odbycia pielgrzymki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu 

dowód osobisty lub paszport 

 

 


