
 
  

 
 

 
1 DZIEŃ – 3.12.2022 
Zbiórka na lotnisku. Przelot do Bari. Przejazd do San Giovanni Rotondo. Msza Sw. a następnie 
zwiedzanie sanktuarium Św. Ojca Pio – stary kościółek, nowy kościół, krypty oraz klasztor z celą Świętego – 
miejsce śmierci, a następnie nowa bazylika z grobem św. Ojca Pio. Czas na indywidualną modlitwę.  
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  
 
2 DZIEŃ: BARI – TRANI - ALBEROBELLO – 04.12.2022 
Po śniadaniu przejazd do TRANI - miasta słynącego katedrą św. Mikołaja Pielgrzyma, dzięki swojemu 
położeniu zwaną też "katedrą na morzu". Następnie przejazd do ALBEROBELLO. To unikalne i niezwykle 
urokliwe miasteczko,  w którym zobaczymy „trulle”- cylindryczne, kamienne domy przypominające ule o 
stożkowych  dachach, zbudowane bez żadnej zaprawy. Przejazd do LOCOROTONDO - kameralnego 
okrągłego miasteczka o śnieżnobiałych murach. Spacer po labiryncie wąskich uliczek. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja, nocleg. 
  

3 DZIEŃ: 05.12.2022 - POLIGNANO A MARE - MATERA 
Śniadanie. Następnie przejazd do urokliwej nadmorskiej miejscowości POLIGNANO A MARE. 
Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu. Przejazd do MATERY – miasta wykutego w zboczu skały, gdzie 
został nakręcony film „Pasja”, a ze względu na swoją unikatowość wpisanego na listę UNESCO. Spacer po 
historycznej dzielnicy Sassi. Przejazd na obiadokolacje i nocleg do hotelu.  

 
4 DZIEŃ: 06.12.2022- MONOPOLI  - BARI 
Śniadanie . Przejazd do MONOPOLI . Spacer po mieście. Następnie przejazd do BARI. Wizyta w katedrze 
oraz imponującej bazylice Św. Mikołaja, gdzie od XI wieku przechowywane są relikwie Św. Mikołaja. Msza 
Sw. Zwiedzanie w formie spaceru wąskimi uliczkami Starego Miasta, gdzie toczy się codzienne życie a 
kobiety robią tradycyjny makaron ‘orechiette”. W Bari z udziałem tysięcy osób co roku uroczyście 
obchodzone są uroczystości świętego Mikołaja, patrona miasta, biskupa Miry. Przejazd na nocleg.  
 
5 DZIEŃ  - PRZELOT DO POLSKI – 07.12.2022 
Przejazd na lotnisko w Bari. Przylot do Krakowa. 
 
 
 

CENA:  
1600 PLN + 350 EURO – przy 15 os. płatnych 
1600 PLN + 320 przy 20 os. płatnych  
 
ŚWIADCZENIA: 

 przelot samolotem Ryanair  
 bagaż duży podręczny 55x30x20cm oraz mały podręczny 
 4 noclegi w hotelach 3*:  2 i 3-os. pokoje z łazienkami,  
 Wyżywienie – 2 razy dziennie 
 przejazd busem po Włoszech  
 opieka pilota-przewodnika,  
 ubezpieczenie KL i NW,  
 opłaty klimatyczne.  

 

 
 CENA NIE ZAWIERA:   

obligatoryjnej opłaty 40 euro - bilety wstępu, zestaw nagłaśniający, usługi lokalnych 
przewodników i napiwki. 
 
napojów do obiadokolacji, ubezpieczenia od rezygnacji, wydatków osobistych 
dopłata do pokoju jednoosobowego 120 euro 

 
 

Uwaga ! cena została skalkulowana w oparciu o aktualną cenę przelotów. Cena może się zmienić 
zależnie od taryf przewoźnika i nie jest zagwarantowana do momentu wykupu biletów. 

 


