WYCIECZKA PO WŁOSZECH
13 – 20 września 2022
Dzień 1
Olsztyn ul. Knosały 5,obok hotelu, godzina 10.00 –- przejazd autokarem na lotnisko.
Warszawa - Modlin 13.00 – odprawa na terminalu i 15.50 wylot do Włoch. RZYM Ciampino - terminal lotniska - 18.00 – spotkanie z autokarem i przejazd. Przejazd do
hotelu we Fiuggi - OBIADO-KOLACJA I NOCLEG. .
Dzień 2
ŚNIADANIE o wczesnej porze i wyjazd. WATYKAN – AUDINECJA GENERALNA U
PAPIEŻA FRANCISZKA. Zwiedzanie Bazyliki Św. Piotra. Modlitwa przy relikwiach św. Jana
Pawła II. Zwiedzanie Muzeum Watykańskiego. Powrót do hotelu. OBIADO-KOLACJA I
NOCLEG.
Dzień 3
ŚNIADANIE. RZYM zwiedzanie: Bazylika Św. Jana na Lateranie i Święte Schody,
Colosseum, Forum Romanum, Ołtarz Ojczyzny, Kapitol, plac Wenecki, Plac Navona, Panteon,
fontanna di Trevi, schody Hiszpańskie. Powrót do hotelu OBIADO-KOLACJA I NOCLEG.
Dzień 4
ŚNIADANIE. MONTE CASSINO - zwiedzanie opactwa św. Benedykta i chwila zadumy na polskim
cmentarzu wojskowym. POMPEJE – Zwiedzanie terenów archeologicznych po starożytnym mieście
zniszczonym przez wulkan Wezuwiusz. Przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO. OBIADOKOLACJA I NOCLEG.
Dzień 5
ŚNIADANIE. MONTE SANT ANGELO - modlitwa w sanktuarium św. Michała. SAN GIOVANNI
ROTONDO - zwiedzanie sanktuarium św. Ojca Pio. Nawiedzenie relikwii, sanktuarium i kościół
św. Ojca Pio, cela zakonna, bazylika Matki Bożej Łaskawej. Powrót do hotelu OBIADOKOLACJA I NOCLEG.
Dzień 6
ŚNIADANIE. LANCIANO - nawiedzanie sanktuarium – miejsca cudu Eucharystycznego.

LORETO – zwiedzanie sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej z przewiezionym Domkiem
św. Rodziny z Nazaretu. Rimini - OBIADO-KOLACJA I NOCLEG.
Dzień 7
ŚNIADANIE. Rejs statkiem i opłynięcie laguny. WENECJA – Zwiedzimy: Plac oraz bazylikę
Św. Marka, zobaczymy Pałac Dożów weneckich, Canale Gande i Ponte Rialto. Przejazd w
Alpy włoskie i zakwaterowanie w hotelu w Tarvisio. OBIADO-KOLACJA I NOCLEG.
Dzień 8
ŚNIADANIE i wjazd do Austrii z okazją do obejrzenia szczytów
alpejskich na wysokości malowniczo położonej autostrady. Przejazd
przez Czechy i wjazd do Polski. OBIADO-KOLACJA w zajeździe.
Przejazd na północ kraju. OLSZTYN (22.09.2022) 2.00 - Zakończenie
wycieczki.

Cena 2880 zł

ŚWIADCZENIA w cenie
autobus turystyczny - posiadający: klimatyzację, DVD/CD, ekspres do kawy, WC
autobus turystyczny – podczas tranzytów w Polsce
samolot – na trasie: Warszawa – Rzym. Bilety imienne bezzwrotne. BAGAŻ każdego uczestnika musi
spełniać standardy wymiarów i wagi ustalone przez konkretnego przewoźnika. W cenie pielgrzymki są
dwie sztuki bagażu:
BAGAŻ REJESTROWANY – składający się z walizki lub torby podróżnej, którego waga nie może
20 kg a maksymalne wymiary wynoszą: 84cm x 119cm x 119;
BAGAŻ PODRĘCZNY MAŁY – mała torebka damska, saszetka męska lub inna torebka o
wymiarach maksymalnych 35cm x 20cm x 20 cm i ciężarze nie przekraczającym 5 kg.
noclegi - 7 noclegów w hotelach***/****. Pokoje 2-3 osobowe z łazienką
wyżywienie - 7 śniadań i 8 obiado-kolacji;
ubezpieczenie - osób od nieszczęśliwych wypadków i leczenia za granicą NNW/KL - Uniqa
obsługa - pilota na całej trasie.
podatek VAT oraz opłaty obowiązkowe na TFG i TFP
Cena nie zawiera
OPŁATY ORGANIZACYJNE. W koszt uczestnictwa nie są wliczone opłaty przejazdowe, taxa pobytowa,
opłaty wjazdowe do miast, opłaty za przewodników miejscowych, zestawy tourguide, Bazylika Św. Piotra, rejs
statkiem do Wenecji. Obowiązkowo: 130 euro.
BILETY WSTĘPU do zwiedzanych obiektów wyłącznie dla chętnych. Dla zainteresowanych wartość ok. 70
euro. Jest to wydatek dobrowolny dla chętnych.

-

WYMAGANIA ZWIĄZANE Z COVID-19 aktualne w listopadzie 2021.
Do Włoch może wjechać osoba, która:
A. Posiada jeden poniższych dokumentów poświadczających stan
zdrowia:
Otrzymała szczepionkę przeciwko COVID-19 w ilości wymaganych dawek,
najmniej 14 dni przed przybyciem do Włoch i posiada Unijny Certyfikat Covid z
kodem QR lub;
- posiada negatywny wynik testu antygenowego wykonany mniej niż 48 h przed
przyjazdem do Włoch, przygotowany w języku angielskim z imieniem, nazwiskiem i nr
dokumentu tożsamości lub;
- posiada negatywny wynik testu RT-PCR wykonany mniej niż 48 h przed przyjazdem
do Włoch, przygotowany w języku angielskim z imieniem, nazwiskiem i nr dokumentu
tożsamości lub;
- jest „ozdrowieńcem”, która w badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2 uzyskała
wynik pozytywny nie mniej niż 30 i nie więcej niż 180 dni temu i posiada
zaświadczania o pozytywnym wyniku testu molekularnego PCR lub antygenowego
przygotowane w języku angielskim z imieniem, nazwiskiem i nr dokumentu
tożsamości lub posiada Unijny Certyfikat Covid z kodem QR.
B. Wypełniła formularz lokalizacyjny PLF. Zgodnie z informacją podaną w
formularzu PLF (Passenger Locator Form), należy wypełnić go na 48h przed
wyjazdem.

