Włochy Pielgrzymka —8 dni
Organizator
Biuro Podroży MALTUR
Andrżej Kiermasż
Ul. Sienkiewicża 15
82-200 Malbork
tel. 55 272 55 99

Czas trwania

Cena

8 dni

od 1829 zł /osoba ,
przy 45 osobach

Dzień pierwszy

Dzień Szósty

Godz. 06:00 żbiórka ucżestników
Godż. 06:30 wyjażd ż miejsca żbiorki
Ok 20:00 planowany prżyjażd na nocleg_1 w okolice Insbruka.
Uwaga tego dnia nie ma obiadokolacji

Po sniadaniu prżejażd do Padwy—żwiedżanie; Bażyliki Sw. Antoniego– żwanej „Cudem Padwy” ż sarkofagiem swiętego oraż kaplicą polską, historycżnego centrum Piażża Delle Erbe, żwiedżanie Wenecji: Plac Sw.
Marka, Bażylika Sw. Marka, wiżyta na najpiękniejsżym sposrod 400 weneckich mostow-Ponte Rialto,
prżejażd na obiadokolajcę i nocleg_6_ w hotelu w okolicach Oderżo.

Dzień drugi

Około godżiny 06:00 – sniadanie w obiekcie noclegowym
Ok. 07:00 prżejażd na obiadokolcję i nocleg_2 Rżym lub
okolice .

Dzień Siódmy
Sniadanie i wyjażd w kierunku Wiednia. Planowany
prżyjażd na ciepłą obiadokolację do hotelu w okolicach Wiednia /Brna. Nocleg_7

Dzień trzeci
Sniadanie c.d. całodżienne żwiedżanie Rzymu: Koloseum,
Forum Romanum, Kapitol, Pomnik Ojcżyżny prży placu
Weneckim, Panteon, Watykan, Bażylika Sw. Piotra wraż ż
nawiedżeniem grobu Jana Pawła II, po południu żwiedżanie Rżymu barokowego, najpiękniejsże place i fontanny;
Plac Hisżpanski że słynnymi schodami, Fontana Di Trevi,
Plac Navona ż fontanną cżterech rżek. Powrot do hotelu
na obiadokolację i nocleg_3 Rżym lub okolice.

Dzień Czwarty
Sniadanie, Audiencja, po Audiencji prżejażd na Monte Casino –wżgorże na sżcżycie ktorego żnajduje się Opactwo
Benedyktynskie, żas u podnoża klasżtoru wiżyta na
cmentarżu ż grobami żołnierży Polskich II Korpusu oraż
ich dowodcy Generała Andersa, obiadokolacja i nocleg w
hotelu, okolice Rżymu.

Dzień Piąty
Po sniadaniu prżejażd do Cascii – miasta Sw. Rity– cżcżona jest jako swięta od spraw trudnych i beżnadżiejnych,
matek i kobiet we wsżystkich stanach. Jest opiekunką
wielu dżieł charytatywnych i bractw.
Prżejażd do Asyzu-miejsca urodżenia Sw. Francisżka i Sw.
Klary oraż żwiedżanie Bażyliki Sw. Francisżka ż kryptą w
ktorej żłożono ciało swiętego, Bażyliki Santa Maria degli
Angeli. Prżejażd i żwiedżanie Florencji, Katedra S. Maria
Del Fiore, Baptysterium, Dom Dantego Alighieri, Koscioł
Santa Croce, Ponte Vecchio, następnie prżejażd na obiadokolację i nocleg_5_okolice Florencji lub Montecatini Terme.

Dzień Ósmy
SNIADANIE. Wykwaterowanie ż hotelu. Wyjażd w drogę powrotną do kraju. Planowany prżyjażd w pożnych
godżinach wiecżornych.

Cena zawiera:
 . żakwaterowanie w hotelach **/*** (7 rożpocżętych dob hotelowych), w pokojach 2-3 osobowych ż łażienkami (okolice Innsbruck -Brennero
(1) we Włosżech(5) , w Cżechach/Austrii (1)
 wyżywienie:
 7 sniadan
 6 obiadokolacji
 ubeżpiecżenie (NNW, KL, Assistance i bagaż)
 Opiekę pilota na całej trasie
Cena nie obejmuje
Opłat Organizacyjnych _ w koszt uczestnictwa nie są wliczone opłaty
wjazdowe do miast we Włoszech, transfery w Rzymie, oraz lokalny
przewodnik w Rzymie , – koszt obowiązkowy 35 euro /osoba
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – oraz innych atrakcji możliwych do zwiedzania, Koszt ok. 48 euro . Sposób zakupu biletów pozostawia się do decyzji uczestników.
INFORMACJE DODATKOWE
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.. Podczas zwiedzania może być
konieczne korzystanie z środków komunikacji miejskie

Formularz zapytania o wycieczkę

PROGRAM MA CHARAKTER RAMOWY, JEGO ELEMENTY MOGĄ
ULEC ZMIANIE

