
  

 

APULIA I NIE TYLKO…   

WYCIECZKA AUTOKAREM 

 

Apulia to region w południowych Włoszech, 

stanowiący ,,obcas wraz z ostrogą” słynnego włoskiego 

buta. To pas ziemi rozciągający się wzdłuż południowo-

wschodnich wybrzeży Adriatyku, od Półwyspu Gargano na 

północy, aż po Morze Jońskie na południu. To kraina 

białych domów i błękitu nieba. Ma najdłuższą linię 

brzegową spośród wszystkich regionów Włoch, a kolor 

morza przypomina szmaragd. W krajobrazie dominuje 

również srebrzysta zieleń gajów oliwnych, gaje 

pomarańczowe i róż owoców opuncji.  

 

 

 

 

 

 

 

  

APULIA                    

i nie tylko…   

 

Termin:               

 24.08-4.09.2023 

 

SAN MARINO 

POLIGANO A MARE                   

BARI  

CASTEL DEL MONTE  

TRANI               

VIESTE 

ARBELOBELLO 

OSTUNI             

MATERA               

LORETO 

WYPOCZYNEK          

NAD MORZEM 

                  

 Werona  

Transport: autokar 

Przewozy 

Pasażerskie DANA 

 
BIURO PODRÓŻY SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

wycieczki@o2.pl 

FB @podrozesylvia.pl 

www.podrozesylvia.pl 

+48 501464810 
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RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

 

1. DZIEŃ:  PRZEJAZD NOCNY                                                                     czwartek, 24.08.2023 r. 
 

Wyjazd z Polski w godzinach popołudniowych z miejsca ustalonego z Organizatorem (Szczecinek i 

Ostrów Wielkopolski), przejazd tranzytowy do Włoch.  

2. DZIEŃ:  PRZYJAZD DO WŁOCH, odpoczynek po podróży               piątek, 25.08.2023 r. 
 

Przyjazd do hotelu w okolicach Padwy, zakwaterowanie, odpoczynek po podróży, obiadokolacja                      
i nocleg. 
 
3. DZIEŃ: SAN MARINO                                                                                    sobota, 26.08.2023 r. 
 

Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do najstarszej 
republiki na świecie – REPUBLIKI SAN MARINO, spacer po stolicy 
republiki, czas wolny na zakupy, następnie przejazd do Apulii, 
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 

 

 

4. DZIEŃ: POLIGANANO A MARE – BARI                                             niedziela, 27.08.2023r.  

Po śniadaniu przejazd do POLIGNANO A MARE – nadmorskiej 
miejscowości położonej na malowniczym skalnym klifie. Spacer po 
miasteczku, następnie rejs łodzią wzdłuż wybrzeża, z wizytą w 
najpiękniejszych grotach. Przejazd do BARII– stolicy regionu Apulia. 
Spacer z przewodnikiem po mieście: bazylika San Nicola, gdzie 
pochowana jest Bona Sforza, katedra San Sabino, starówka. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

5. DZIEŃ: CASTEL DEL MONTE - TRANI                                      poniedziałek, 28.08.2023 r. 

Śniadanie, przejazd do TRANI, portowego miasta Apulii z wąskimi i 
urokliwymi średniowiecznymi uliczkami. Spacer po centrum starego 
miasta i porcie, zwiedzanie katedry romańskiej Bazyliki Św. Nicola z XII 
w., przejście obok Castello di Trani. Przejazd do CASTEL DEI MONTE 
zagadkowego zamku,  który powstał za panowania Fryderyka II, jednak 
jedyny tak doskonały. To prawdziwe geometryczno-astronomiczne 
arcydzieło znalazło się i na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, i na 
włoskiej monecie centowej. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

6. DZIEŃ: VIESTE i PLAŻOWANIE                                                              wtorek, 29.08.2023 r. 

Śniadanie, przejazd do VIESTE – małej  miejscowości na Półwyspie 
Gargano położonej na ostrodze włoskiego buta. Spacer po miasteczku 
bajkowo położonym na stromym klifie, z  białymi domkami, wąskimi 
zacienionymi uliczkami starego miasta. Przejazd na jedną z urokliwych 
plaż na Półwyspie Gargano i możliwość kąpieli. Wieczorem powrót do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

 



 

7. DZIEŃ PLAŻOWANIE                                                                                     środa, 30.08.2023 r. 

Śniadanie, przejazd na jedną z plaż w miejscowości BARLETTA, czas wolny na plażowanie i na 
wypoczynek, popołudniu powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

8. DZIEŃ:  ARBELOBELLO - OSTUNI                                                     czwartek, 31.08.2023 r. 

Po śniadaniu przejazd do ALBEROBELLO, znajdującego się na 
Liście UNESCO i zwiedzanie dzielnicy "trulli", bajkowych domków 
o kamiennych, stożkowych dachach. Spacer po wąskich, krętych 
uliczkach pomiędzy trullami pozostawia niezapomniane 
wspomnienia. Następnie udamy się na degustację lokalnych win. 
Przejazd do OSTUNI  -  zwanej  la Città Bianca, która jest 
wizytówką niezwykle urokliwych białych włoskich miasteczek. 
Spacer wąskimi, krętymi uliczkami, otoczonymi białymi murami 
cudownych budynków, przyozdobionych barwnymi kwiatami, 
winoroślami i kolorowymi drzwiami, co tworzy niesamowity, unikalny klimat miasta, powrót do 
hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

9. DZIEŃ: MATERA i plażowanie                                                                     piątek, 1.08.2023 r. 

Śniadanie, przejazd do MATERY, znajdującej się w 
regionie Bazylikata. Miasto zawieszone jest na skale głębokiego 
wąwozu. Zwiedzanie dzielnicy Sassi, dawnego centrum Matery. 
Przejazd do jednej z miejscowości nadmorskich na plażę, czas 
wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

 

10. DZIEŃ:    LORETO                                                                                         sobota, 2.08.2023 r. 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do LORETO - jednego z 
najstarszych miejsc pielgrzymkowych we Włoszech, miejsca kultu 
maryjnego. Zwiedzanie: Bazylika z Domkiem z Nazaretu Matki 
Boskiej, przejazd do hotelu w okolicach Padwy, zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg. 

 

 
 
 
11. DZIEŃ: PRZEJAZD TRANZTOWY                                                     niedziela, 3.08.2023 r. 
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd tranzytowy do Polski. 

12. DZIEŃ:                                                                                                 poniedziałek, 4.08.2023 r. 

Powrót do Polski – Ostrów ok. godz. 1.00 w nocy, Szczecinek i okolice ok. 6.00 rano. Zakończenie 

świadczeń. 

 

 

 



 

TERMIN: 

           24.08-4.09.2023 
 

Cena podstawowa:      
2890 zł od osoby 

dorosłej, 2670 zł dziecko 
do 13,99 lat 

zakwaterowane z dwoma 
osobami dorosłymi 

 
Świadczenia zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                        

•  przejazd autokarem klasy LUX Firmy Przewozy Pasażerskie DANA z Czarnego;             

• 9 noclegów na terenie Włoch w hotelach 3* (2  noclegi tranzytowe w okolicy Padwy, 7 noclegów w hotelu 

Ottagono  w Andrii w Apulii );  

• 9 śniadań kontynentalnych (pieczywo, ser, szynka, dżem, napoje: kawa, herbata, sok); 

• opieka pilota; 

• ubezpieczenie T.U. UNIQA S.A.  pakiet zagranica KL do 20.000 EUR i NNW do 2.000 EUR obejmuje 

choroby przewlekłe; 

• ubezpieczenie na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy; 

Świadczenia nie zawarte w cenie podstawowej:                                                                                .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

• Obligatoryjna kwota 235 EUR dorośli, dzieci do 16,99 lat 200 EUR przeznaczona na 9 

obiadokolacji i  realizację programu wycieczki: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, parkingi i inne 

opłaty drogowe, degustacja wina, rejs stateczkiem, usługi lokalnych przewodników,  zestawy 

słuchawkowe, taksa klimatyczna;.                                                                                                                                                                                                                                        

• napoje do obiadokolacji, 

• dodatkowe posiłki nie ujęte w programie i wydatki natury osobiste 

DODATKOWE  INFORMACJE:                                                                                                                  .                                                                                                                                                

• dopłata do pokoju 1-os. – 180 EUR,  

• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                      

i   o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki. Biuro nie odpowiada za zmiany w programie 

spowodowane obostrzeniami COVID – 19. W przypadku, gdy do wjazdu na teren Włoch będzie 

wymagany test na COVID – 19 Uczestnik opłaca test we własnym zakresie.  

WARTO WIEDZIEĆ: 

Waluta 

Obowiązującą walutą we Włoszech jest EURO. 

Płatność kartą 

We Włoszech  w większości miejsc można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i innymi. 

Odnośnie wysokości pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć się w swoim 

banku. 

Ważne 

Sugerujemy zabrać wygodne buty, nakrycie głowy oraz kremy z filtrami do opalania. 

Dokumenty podróży 

Każdy uczestnik musi posiadać w czasie podroży ważny dokument – dowód osobisty lub paszport. Warto 

zabrać również ze sobą karę ubezpieczenia EKUZ. 


