
  
 

   

  

    
    
    
    
    

  
LLOORREETTOO,,  SSAANN  GGIIOOVVAANNNNII  RROOTTOONNDDOO,,  MMOONNTTEE  SSAANNTT  AANNGGEELLOO,,  VVIIEESSTTEE,,  PPOOLLIIGGNNAANNOO  AA  MMAARREE,,    BBAARRII,,      

  SAN BENEDETTO DEL TRONTO  ,,  WWYYPPOOCCZZYYNNEEKK  NNAADD  AADDRRIIAATTYYKKIIEEMM,,  WWEERROONNAA,,  GGAARRDDAA,,  WWOORRTTHHEERR  SSEEEE  

 
DZIEŃ  I  - 11-12.07.2019 
Zbiórka w godzinach nocnych.  Przejazd do Włoch. Podróż przez Czechy i Austrię do Włoch.  
Msza Święta. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy RIMINI. Odpoczynek po podróży. Obiadokolacja. Nocleg.  
( przejazd ok. 18 godzin) 
 
DZIEŃ II – 13.07.2019     
Przejazd do LORETO W tym niewielkim mieście znajduje się sanktuarium Santa Casa - Sanktuarium św. Domku, 
który według tradycji był doczesnym mieszkaniem Maryi w Nazarecie. Nawiedzimy również Cmentarz Żołnierzy 
Polskich, którzy polegli podczas II Wojny Światowej w regionie Marche.  Msza Święta.   Dalszy przejazd do  
SAN GIOVANNI ROTONDO. Nawiedzenie grobu św. Ojca Pio . Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ III – 14.07.2019     
Śniadanie. Przejazd do sanktuarium św. Michała Archanioła - MONTE SANT’ ANGELO. Modlitwa w grocie – 
miejscu objawień Archanioła. Spacer uroczymi uliczkami miasteczka. Msza Święta w Monte Sant' Angelo.  
Przejazd do VIESTE. Czas wolny na wypoczynek lub fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): rejs wzdłuż 
WYBRZEŻA GARGANO, podczas którego podziwiać można piękne zatoczki z jasnymi plażami, imponującymi 
formacjami skalnymi i grotami krasowymi. Zakończenie rejsu w Vieste. 
 Krótki spacer po białym miateczku pełnym wąskich uliczek i klimatycznych zaułków.  
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 

DZIEŃ IV – 15.07.2019    
Przejazd do POLIGNANO A MARE - nadmorskiego kurortu, na malowniczym skalnym klifie z wieloma jaskiniami. 
Można tu odpocząć od gwaru i zgiełku na kameralnych plażach ukrytych wśród skał.. Czas wolny. Fakultatywnie 
(za dodatkową opłatą na miejscu): obiadokolacja w stylowej restauracji serwującej lokalne potrawy lub rejs 
łódkami wzdłuż nabrzeża, z wizytą w najpiękniejszych grotach Powrót do hotelu, nocleg. 
 
DZIEŃ  V  – 16.07.2019    
Zwiedzanie BARI : nawiedzenie słynnej Katedry, w której spoczywają św. Mikołaj oraz królowa Bona.  
Msza Święta. Po wizycie w Bazylice i spacerze po Starówce. 
Udamy się do ALBEROBELLO - stolicy „Krainy Trulli”. Trulle to dziwaczne okrągłe budowle o stożkowatych 
dachach, wewnątrz sklepione kopulisto, budowane bez zaprawy. Trzeba koniecznie zobaczyć ten wręcz bajkowy 
krajobraz, gdzie nawet kościół przypomina domek krasnoludków. Z uwagi na niezwykłą wartość kulturową i 
historyczną tego typu zabudowania zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Powrot do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. . 
 
DZIEŃ VI – 17.07.2019    
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do SAN BENEDETTO DEL TRONTO, najsłynniejszego kurortu regionu 
Marche. Spacer po nadmorskiej promenadzie z tysiącami palm.  
Dalszy przejazd do hotelu. Popołudniu odpoczynek na plaży. Obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ VII –18.07.2018    
Po śniadaniu czas wolny na plażowanie. Ok. 15.00 przejazd do hotelu. Zakwaterowanie , obiadokolacja i nocleg. 
 
 



  
 

   

DZIEŃ VIII-  19.07.2018  
Po śniadaniu przejazd nad Jezioro Garda. Spacer po jednym z miasteczek i wypoczynek na plaży.  Przejazd 
do WERONY. Popołudniowe zwiedzanie części historycznej miasta: amfiteatr, dom Julii, plac della Erbe, zamek. 
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. 
 
DZIEŃ IX-  20.07.2018  
Po śniadaniu wyjazd w stronę Polski.   Ok. południa postój nad Austriackim jeziorem - WORTHER SEE. Czas wolny 
na odpoczynek i posiłek ( Postój ok. 4 godzin).  Wyjazd do Polski. Powrót w godzinach nocnych. 
 

 

 

 

Cena obejmuje: 

 8 noclegów w pokojach 2-3 osobowych  
w hotelach *** 

 8 śniadań i 8 obiadokolacji  
 przejazd komfortowym autokarem  

z klimatyzacją, video 
 pilota-przewodnika 
 ubezpieczenie (NW, KL, OC) 
 taksę klimatyczną 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cena nie obejmuje: 

 koszty realizacji programu - 50 EURO 
 napojów do obiadokolacji poza wodą 

 
DODATKOWE UBEZPIECZENIE: 

 od chorób przewlekłych - 55 zł 
 od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania 

nagłego - 70 zł 
 od kosztów rezygnacji w przypadku zachorowania z 

powodu chorób przewlekłych - 140 zł 

 

 

 

 

 
 

 

WAŻNE INFORMACJE: 

1. Oferta ważna przy 42 osobach płatnych 

2. Dopłata do pokoju 1 osobowego – 18 EURO /NOC 

3. Program jak i kolejność zwiedzanych miejsc może ulec niewielkim zmianom. 

4. Dokumentem niezbędnym do podróży jest WAŻNY dowód osobisty lub paszport. 

5. Brak szczególnych wymagań zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej. 

6. Zaliczka w wysokości 30% ceny płatna na konto organizatora podane w umowie. 

7. Pozostała część należności płatna do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. 

8. Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych typu: siła wyższa, decyzje 

władz państwowych i innych instytucji, jak również z  powodu braku minimum uczestników, która wynosi 35 

osób na 20 dni przed imprezą turystyczną. W zaistniałej sytuacji Klient otrzymuje zwrot wpłaconych na rzecz 

Organizatora należności.  

9. Organizatorem Pielgrzymki jest: Biuro Podróży BeskidVision Sp. Jawna S. Rusin i I. Kaczmarczyk,  
34-300 Żywiec, ul. Kopernika 2,  Ewidencja organizatorów i pośredników turystycznych nr 1226 


