PIELGRZYMKA BARI samolotem ( 8 dni )
Biuro Api Travel i Parafia św. Bartłomieja w Rybiu
Wyżywienie HB, Bagaż rejestrowany w cenie
RAMOWY PROGRAM IMPREZY
Dzień 1: Warszawa - Bari
Zbiórka uczestników na lotnisku w Modlinie na 2 godziny przed odlotem.
Lot bezpośredni do Bari 12.25 z lotniska Modlin w Bari 14.25
Transfer do hotelu, w okolicach Neapolu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2 Pompeje - Neapol
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Pompei, Bazylika Matki Boskiej Rózańcowej, nastepnie zwiedzanie
z przewodnikiem miejscowym miasta zasypanego przez popioły Wezuwiusza w 79 r n.e. Przejazd
do Neapolu, zwiedzanie z przewodnikiem min. św. Januarego, patrona miasta, kościół San
Giuseppe dei Vecchi e Immacolata di Lourdes, w którym znajduje się grób Ojca Dolindo. Spacer
po starówce. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3 Capri
Po śniadaniu przejazd do Sorrento, rejs na Capri. Opłyniecie wyspy wycieczkowym statkiem,
podziwianie malowniczego krajobrazu: Skały Faraglioni, Biała Grota, Koralowa Grota, możliwość
wpłynięcia do Lazurowej groty / płatne dodatkowo ok. 15 euro/. Wjazd kolejka na Capri, spacer
po słynnych Ogrodach Augusta, czas wolny. Możliwość kąpieli w morzu lub spacer krętymi,
wąskimi uliczkami do skały przypominającej słonia. Rejs powrotny, krótki spacer po Sorrento.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ4 Montevergine – Pietrelcina – San Giovanni Rotondo
Śniadanie, przejazd do klasztoru benedyktynów na Montevergine, wybudowanego na wysokości
1270 m n p m. Klasztor słynie z bogatego skarbca oraz muzeum Szopki Bożonarodzeniowej.
Następnie przejazd do Pietrelciny – rodzinnego miasta św. Ojca Pio, spacer malowniczymi
uliczkami, możliwość zakupu regionalnych produktów. Wieczorem przejazd do hotelu w San
Giovanni Rotondo, obiadokolacja, nocleg. Możliwość uczestnictwa w wieczornym nabożeństwie .
DZIEŃ 5 Monte san Angelo – San Giovanni Rotondo
Po śniadaniu przejazd do Monte San Angelo, zwiedzanie jedynego na świecie kościoła
wydrążonego w grocie nie konsekrowanego ludzką ręką. Spacer urokliwymi uliczkami . Powrót do
San Giovanni Rotondo, program religijny, zwiedzanie z przewodnikiem bazylik oraz Szpitala Ulgi
w Cierpieniu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6 Castel del Monte – Trani – ok. Bari
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Castel del Monte, zwiedzanie najpiekniejszego zamku we
Włoszech, wybudowanego w XIII wieku. Do dziś kryje w sobie wiele tajemnic i zadziwia
rozwiazaniami architektonicznymi. Nastepnie przejazd do Trani, nazywanego ,, Perłą Adriatyku”.
Średniowieczna Katedra, kościół Templariuszy czy Zamek to tylko nieliczne zabytki tego uroczego,
portowego miasta. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7 Alberobello - Bari
Śniadanie w hotelu. Przejazd do miejscowości Arbelobello, w której znajdują się jedyne na świecie
Trulli, małe domki wprowadzajace nas w bajkowy swiat. Nastepnie przejazd do Bari, zwiedzanie z
przewodnikiem miejscowym Bari. Do najcciekawszych zabytków należą: Zamek, kosciół św.
Mikołaja z XII wiecznym Cybotium i nagrobkiem królowej Bony, katedra San Sabino.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień Bari - Warszawa
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, złożenie bagaży w wyznaczonym miejscu.
Czas wolny na indywidualne zwiedzanie lub zakupy.

Powrót do hotelu, transfer na lotnisko. Wylot z Bari lot bezpośredni do Modlina 15.00 z lotniska w
Bari w Modlinie 17.10

TERMIN 25 września – 2 października
KOSZT – 3100 zł (Kurs euro nie wyższy niż 4,65 zł)

zaliczki w wysokości 1000 zł na pielgrzymkę proszę dokonywać na:
Api Travel sp.z o.o Bank Pocztowy S.A 21 1320 1104 3132 7343 2000 0001 z dopiskiem Bari lub
wyjazd pielgrzymkowy parafia Rybie.
Jednocześnie informuję, ze można wykupić Koszty Rezygnacji z imprezy w wysokości 86.80 zł.
Płatne w momencie wpłaty zaliczki. Jeśli ktoś zdecyduje się na wykupienie KR, to ma
zagwarantowany zwrot całości wpłaty, w przypadku nie możności wzięcia udziału w pielgrzymce.
UWAGA zwrot dotyczy tylko nagłych, nieprzewidzianych sytuacji, potwierdzonych dokumentami
np. śmierć najbliższej osoby, nagłe zachorowanie, klęska żywiołowa etc.
Cena zawiera:
- przelot samolotem na trasie Modlin – Bari -Modlin
- opłaty lotniskowe
- bagaż kabinowy + rejestrowany 20 kg
- autokar na całej trasie wycieczki
- opłaty drogowe, parkingi, wjazdy do miast
- zakwaterowanie i wyżywienie dla kierowcy
- zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***/**** klasy turystycznej, pokoje 2, 3 osobowe z
łazienkami,
- wyżywienie: 7 śniadań wzmocnionych, 7 obiadokolacji , napoje płatne dodatkowo
- ubezpieczenie UNIQA NNW 2000 euro, KL 10000 euro, bagaż 200 euro
- opiekę pilota od momentu spotkania na lotnisku w Modlinie do momentu powrotu do kraju. Pilot
z doświadczeniem, biegle posługujący się językiem włoskim. W cenę są wliczone wszystkie
świadczenia dla pilota.
- opiekę duchowa księdza
- podatek VAT
- TFG
Cena nie zawiera:
- dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji + 2,8% ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych 3 euro za dzień
- dopłata do pokoju 1 osobowego na zapytanie
- Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty klimatycznej, opłat rezerwacyjnych, zestawów
tour – guide. Należy przeznaczyć około 180 euro
- Turystycznego Funduszu Pomocowego – obligatoryjny, bezzwrotny 10 zł osoba. Dziennik Ustaw –
Rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2020 poz. 2379
- ewentualnej opłaty za test covidowy

- wszystkiego co nie ujęte w programie
Uwagi:
- Wyjazd jest zorganizowany zgodnie z wymogami dotyczącymi obostrzeń w związku z pandemią
COVID 19.
- Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie ze względu na termin wyjazdu,
obostrzenia covidowe oraz godziny otwarcia obiektów.
-Biuro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w programie, w związku z pandemią
COVID 19
Warunki wjazdu na teren Republik Włoskiej na dzień zrobienia oferty:
- okazanie zaświadczenia o zaszczepieniu
- lub negatywnego testu PCR lub antygenowego
- lub zaświadczenie o przebyciu w ciągu ostatnich 180 dni choroby Covid 19

