
Pielgrzymka Włochy Południowe 
 Trasa: Lublin - Tarvisio - Orvieto - Rzym - Neapol - Pompeje - Matera - Alberobello - Bari - 

San Giovanni Rotondo - Monte Sant' Angelo - Loreto - Rimini - Padwa - Tarvisio - Lublin

w terminie: 24.04. - 04.05.2023 r. /11 dni - autokarem/ 
Program:
01/ - Lublin - zbiórka o godz. 01.30 - przejazd przez Polskę, Czechy, Austrię do Włoch do hotelu w Tarvisio - obiadokolacja - nocleg
02/ - Tarvisio - śniadanie - przejazd do Umbrii do Orvieto - miasteczka o korzeniach etruskich, wzniesionego na szczycie wygasłego 
         wulkanu - wjazd kolejką do miasta - spacer urokliwymi uliczkami do imponującej Katedry z relikwiami Cudu Eucharystycznego,
         po którym papież Urban IV ustanowił Święto Bożego Ciała; Kaplica San Brizio z malowidłami Luca Signorellego - którego wizje  
         Antychrysta i Sądu Ostatecznego oraz mistrzowskie wykonanie stanowią o ich wyjątkowości - obiadokolacja - nocleg k/Rzymu
03/ - Rzym - śniadanie na wynos - przejazd na Plac św. Piotra, udział w Audiencji Generalnej z Papieżem Franciszkiem - po południu
         zwiedzanie: Bazylika Santa Maria Maggiore, Bazylika św. Jana na Lateranie, Święte Schody - powrót - obiadokolacja - nocleg
04/ - Rzym - śniadanie - przejazd na teren Watykanu - zwiedzanie: Bazylika św. Piotra, grób św. Jana Pawła II - wolny czas na pizzę, 

lody oraz zakupy pamiątek - po południu spacer szlakiem rzymskich placów i fontann: Plac i Schody Hiszpańskie, Fontanna di 
Trevi, Plac Wenecki, Ołtarz Ojczyzny, Via dei Fori Imperiali, Koloseum (z zewnątrz), Łuk Konstantyna - obiadokolacja - nocleg

05/ - Rzym - śniadanie - przejazd do regionu Kampania do Neapolu - zwiedzanie: Kościół MB z Lourdes i św. Józefa - grób o. Dolindo 
Rotuolo, Piazza del Plebiscito, Bazylika św. Franciszka z Paoli - przejazd do Pompei - zwiedzanie: Pompeje Antyczne - miasto 
zniszczone w 79 r. przez erupcję Wezuwiusza, jego odkopane ruiny przedstawiają ulice, bogate domy, freski, mozaiki, fontanny, 

         gipsowe odlewy ofiar oddają grozę tragedii; Bazylika MB Królowej Różańca, grób bł. Bartolomeo Longo - obiadokolacja - nocleg 
06/ - Pompeje - śniadanie - przejazd do Matery w regionie Basilicata, jednego z najstarszych miast świata; dzielnice „sassi” tworzą  

domy wykute w skałach i jaskiniach, niegdyś wstydliwe dla Włoch miasto nędzy, w 1993 r. trafiło na Listę UNESCO, unikalna 
sceneria miasta znalazła się w filmie Mela Gibsona „Pasja”- spacer po Sasso Caveoso i Sasso Barisano - przejazd do Alberobello - 
bajkowego miasteczka z ponad 1500 trulli - pobielanych cylindrycznych domków z kamienia, pokrytych dachami z szarych łupek, 
ułożonych w kształcie stożka - ozdobionych symbolami, winoroślą lub kwiatami - miasteczko jest niebywałą perełka Apulii a jego 
wyjątkowa architektura również znajduje się na Liście UNESCO - spacer oraz sesja zdjęciowa - obiadokolację i nocleg w okolicy

07/ - Alberobello - śniadanie - przejazd do Bari - zwiedzanie: Bazylika św. Mikołaja - gdzie znajduje się grób św. Mikołaja z Myry, 
którego szczątki sprowadzili żeglarze w XI w. a mieszkańcy Bari gorliwie czczą go jako patrona, w Bazylice pochowano także 
królową Bonę Sforzę - przejazd na Półwysep Gargano do położonego na wys. 850 m n p.m. Monte Sant'Angelo - zwiedzanie: 
Grota św. Michała Archanioła - jedno z najstarszych sanktuariów w Europie - obiadokolacja - nocleg w San Giovanni Rotondo

08/ - San Giovanni Rotondo - śniadanie - zwiedzanie: Bazylika MB Łaskawej, Nowa Bazylika z grobem św. Ojca Pio - możliwość 
         degustacji i zakupów produktów regionalnych: oliwa z oliwek, wino, suszone wędliny, suszone pomidory, makarony- przejazd do 
         Loreto - zwiedzanie: Bazylika, Święty Domek, Polski Cmentarz Wojenny - przejazd w okolice Rimini - obiadokolacja - nocleg
09/ - Rimini - śniadanie - wolny czas na relaks i spacery w jednym z kurortów nad Morzem Adriatyckim - obiadokolacja - nocleg 
10/ - Rimini - śniadanie - przejazd do Padwy - zwiedzanie: Prato della Valle, Bazylika św. Antoniego -  spacer: Uniwersytet, Piazza 
         delle Erbe, spacer podcieniami via Roma - po południu dalszy przejazd do hotelu w rejonie Tarvisio - obiadokolacja - nocleg 
11/ - Tarvisio - śniadanie - wyjazd w drogę powrotną do Polski - powrót do Lublina w późnych godzinach wieczornych.

Cena:  1595 zł + 490 euro/os.       
Cena obejmuje opłaty za:  
- transport autokarem z klimatyzacją,
- zakwaterowanie: 10 noclegów w hotelach**/***, pokoje 2 i 3 osobowe z łazienkami, 
- wyżywienie: 10 śniadań kontynentalnych, 10 obiadokolacji,
- ubezpieczenie: SIGNAL IDUNA KL (25.000 €), NNW (20.000 zł) i bagażu (1100 zł)
- składka Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (10 zł), składka Turystyczny Fundusz Pomocowy (10 zł)
- opiekę pilota, zestaw tour guide.

Cena nie obejmuje opłat za:
- bilety wstępu, przewodników lokalnych, bilety na metro i kolejkę w Rzymie, kolejkę w Orvieto, razem ok. 100 euro/os.
- napoje do obiadokolacji, są dodatkowo płatne, - ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu (ok. 120 zł), opcjonalnie dla chętnych,
- opłaty za pokój 1-os 170 euro - liczba pokoi jest ograniczona, tylko na zapytanie.

Zbiórka: Lublin, godz. 01:30 (w nocy z niedzieli na poniedziałek) na Placu Zamkowym, u stóp schodów do Zamku.

UWAGA: Pilot nie oprowadza wewnątrz zwiedzanych obiektów. Program jest ramowy i może ulec zmianie kolejności zwiedzania.  

Przy zapisie wpłata zaliczki 1000 zł/os., dopłata 595 zł +490 euro/os. do dnia 31.03.2023.
nr konta złotówkowego: PL 29 1020 3147 0000 8502 0143 9736 
nr konta euro: PL 79 1020 3147 0000 8902 0144 5527. Kod SWIFT BPKOPLPW 

BIURO PODRÓŻY "OLIMP”, ul. Kościelna 5 lok. 4, 20-307 LUBLIN, tel.: +48 81 743 76 28, + 48 695 938 110.
Nr wpisu do rejestru 295. www.olimp.lublin.pl travel@olimp.lublin.pl  Biuro czynne pon-pt w godz. 09.00-13.00.
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