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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WyjazdWyjazd TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

WłochyWłochy
Wyc. ObjazdoweWyc. Objazdowe Śladami Ojca PioŚladami Ojca Pio  Bielsko - BiałaBielsko - Biała 02.10.202102.10.2021

09.10.202109.10.2021 15091509   PLNPLN 30183018   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 1509.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 1509.00 PLN (15.09.1991)   Dorosły: 1509.00 PLN (15.09.1991)Dorosły: 1509.00 PLN (15.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wyjazd zWyjazd z  Bielsko - BiałaBielsko - Biała  do do RomeRome dnia dnia 02.10.202102.10.2021  godz.  godz. 23:00 - 00:0023:00 - 00:00
Powrót:Powrót: Wyjazd zWyjazd z  RomeRome   do do Bielsko - BiałaBielsko - Biała dnia dnia 09.10.202109.10.2021  godz.  godz. 00:00 - 00:0000:00 - 00:00
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Wyc. objazdoweWyc. objazdowe
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Pokój 2 os.Pokój 2 os.

CountryCountry : : 
Włochy Włochy 
Program ramowyProgram ramowy : : 
POLSKA - PADWA - ASYŻ - RZYM - WATYKAN - PIETRELCINE - SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO - WENECJA POLSKA - PADWA - ASYŻ - RZYM - WATYKAN - PIETRELCINE - SAN GIOVANNI ROTONDO - LANCIANO - WENECJA 1 dzień1 dzień – wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Nocny przejazd przez Czechy i Austrię – wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Nocny przejazd przez Czechy i Austrię
do Włoch.do Włoch.  2 dzień2 dzień – około południa przyjazd na zwiedzanie  – około południa przyjazd na zwiedzanie PadwyPadwy  , urokliwego miasta uniwersyteckiego, które przez około 600 lat, wykształciło niezliczone włoskie umysły. Dante, Petrarka i Galileusz to , urokliwego miasta uniwersyteckiego, które przez około 600 lat, wykształciło niezliczone włoskie umysły. Dante, Petrarka i Galileusz to
tylko trzy nazwiska spośród 40 000 poprzedników studentów, którzy dziś ożywiają to niewielkie miasteczko. W programie zwiedzania: wizyta w tylko trzy nazwiska spośród 40 000 poprzedników studentów, którzy dziś ożywiają to niewielkie miasteczko. W programie zwiedzania: wizyta w bazylice św. Antoniegobazylice św. Antoniego . Czas wolny. Przejazd do hotelu, . Czas wolny. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 3 dzień3 dzień – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie  – po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie AsyżuAsyżu – miasta Świętego Franciszka i Świętej Klary. W programie zwiedzanie  – miasta Świętego Franciszka i Świętej Klary. W programie zwiedzanie Bazyliki św. FranciszkaBazyliki św. Franciszka  pochodzącej z pochodzącej z
XIIIw. Bazylika zbudowana na Wzgórzu Piekielnym w całości poświęcona jest św. Franciszkowi. Następnie wizyta w XIIIw. Bazylika zbudowana na Wzgórzu Piekielnym w całości poświęcona jest św. Franciszkowi. Następnie wizyta w Bazylice św. KlaryBazylice św. Klary  gotyckim kościele powstałym na miejscu kościoła św. Jerzego i Katedry gotyckim kościele powstałym na miejscu kościoła św. Jerzego i Katedry
św. Rufina kościoła romańskiego z XIIw. Kolejno zobaczą Państwo św. Rufina kościoła romańskiego z XIIw. Kolejno zobaczą Państwo Bazylikę Santa Maria degli AgneliBazylikę Santa Maria degli Agneli  zbudowaną w pobliżu Asyżu na polecenie Papieża Piusa V oraz kościół św. Damiana, gdzie znajduje się zbudowaną w pobliżu Asyżu na polecenie Papieża Piusa V oraz kościół św. Damiana, gdzie znajduje się
kopia cudownej ikony Krzyża z San Damiano. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.kopia cudownej ikony Krzyża z San Damiano. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.  4 dzień4 dzień - po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie  - po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie RzymuRzymu . Autokar zatrzymuje się na parkingu na . Autokar zatrzymuje się na parkingu na
przedmieściach. Przejazd na zwiedzanie metrem. W stolicy Włoch zobaczymy m.in.: przedmieściach. Przejazd na zwiedzanie metrem. W stolicy Włoch zobaczymy m.in.: WatykanWatykan - możliwość odwiedzenia  - możliwość odwiedzenia grobu Jana Pawła IIgrobu Jana Pawła II w  w Bazylice Świętego PiotraBazylice Świętego Piotra  ,  , PanteonPanteon - rotunda o średnicy 44 - rotunda o średnicy 44
metrów znajdujący się na Polu Marsowym; metrów znajdujący się na Polu Marsowym; Schody HiszpańskieSchody Hiszpańskie  - na których odbywają się coroczne pokazy mody a wiosną zdobi je kwiatowa dekoracja ustawiana z okazji fes�walu kwiatów. Następnie - na których odbywają się coroczne pokazy mody a wiosną zdobi je kwiatowa dekoracja ustawiana z okazji fes�walu kwiatów. Następnie
zobaczymy: zobaczymy: Fontannę di TreviFontannę di Trevi  ,  , KapitolKapitol  , który od początku Rzymu był twierdzą i sanktuarium oraz symbolem miasta;  , który od początku Rzymu był twierdzą i sanktuarium oraz symbolem miasta; Pałac SenatorówPałac Senatorów  , dawniej siedziba senatu, dziś władz miejskich, pomnik Marka , dawniej siedziba senatu, dziś władz miejskich, pomnik Marka
Aureliusza, jedyny istniejący konny posąg z czasów imperium rzymskiego, Aureliusza, jedyny istniejący konny posąg z czasów imperium rzymskiego, Forum RomanumForum Romanum  , centrum polityczne i towarzyskie Rzymu okresu republiki;  , centrum polityczne i towarzyskie Rzymu okresu republiki; Łuk TytusaŁuk Tytusa  ;  ; KoloseumKoloseum  - odbywały się tam walki - odbywały się tam walki
gladiatorów, neumachie i polowania na dzikie zwierzęta. Obiekt ten 7 lipca 2007 r. został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata, gladiatorów, neumachie i polowania na dzikie zwierzęta. Obiekt ten 7 lipca 2007 r. został ogłoszony jednym z siedmiu nowych cudów świata, Zamek św. AniołaZamek św. Anioła  . Po zwiedzaniu, przejazd do hotelu, . Po zwiedzaniu, przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg. obiadokolacja, nocleg. 5 dzień5 dzień – po śniadaniu przejazd do  – po śniadaniu przejazd do PietrelcinePietrelcine  – miejscowości, z której pochodził Ojciec Pio. Spacer uliczkami miasta m.in. Plac Zwiastowania,  – miejscowości, z której pochodził Ojciec Pio. Spacer uliczkami miasta m.in. Plac Zwiastowania, kościół Matki Boskiej Anielskiejkościół Matki Boskiej Anielskiej  oraz oraz
Dom ŚwiętegoDom Świętego . Następnie przejazd do  . Następnie przejazd do San Giovanni RotondoSan Giovanni Rotondo , która znana jest przede wszystkich z kultu związanego z Ojcem Pio, gdzie żył i zmarł. Nawiedzenie Sanktuarium. Przejazd na nocleg do , która znana jest przede wszystkich z kultu związanego z Ojcem Pio, gdzie żył i zmarł. Nawiedzenie Sanktuarium. Przejazd na nocleg do
hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 6 dzień6 dzień - po śniadaniu przejazd do  - po śniadaniu przejazd do LancianoLanciano , gdzie w VIII wieku miał miejsce pierwszy potwierdzony cud eucharystyczny. W sanktuarium w Lanciano , gdzie w VIII wieku miał miejsce pierwszy potwierdzony cud eucharystyczny. W sanktuarium w Lanciano
przechowywane są relikwie uważane za relikwie ciala i krwi Chrystusa. (Dobra konserwacja Ciała i Krwi, pozostawionych w stanie naturalnym przez dwanaście wieków i wystawionych na działanieprzechowywane są relikwie uważane za relikwie ciala i krwi Chrystusa. (Dobra konserwacja Ciała i Krwi, pozostawionych w stanie naturalnym przez dwanaście wieków i wystawionych na działanie
czynników atmosferycznych i biologicznych, jest zjawiskiem nadzwyczajnym, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w tkankach mięśnia sercowego, z których się składa Ciało Cudownej Hos�i nigdyczynników atmosferycznych i biologicznych, jest zjawiskiem nadzwyczajnym, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w tkankach mięśnia sercowego, z których się składa Ciało Cudownej Hos�i nigdy
nie znaleziono żadnych śladów soli lub materiałów konserwujących, używanych nawet w dawnych czasach w celach mumifikacji. Krew zaś, gdyby była wzięta z martwego ciała szybko uległaby rozkładowi).nie znaleziono żadnych śladów soli lub materiałów konserwujących, używanych nawet w dawnych czasach w celach mumifikacji. Krew zaś, gdyby była wzięta z martwego ciała szybko uległaby rozkładowi).
Następnie przejazd do Następnie przejazd do Santkarium w ManopelloSantkarium w Manopello , gdzie przechowywana jest chusta Św. Weroniki. Przejazd do hotelu w okolicach Rimini, obiadokolacja, nocleg. , gdzie przechowywana jest chusta Św. Weroniki. Przejazd do hotelu w okolicach Rimini, obiadokolacja, nocleg.  7 dzień7 dzień - po śniadaniu wykwaterowanie, - po śniadaniu wykwaterowanie,
przejazd na zwiedzanie przejazd na zwiedzanie Wenecji.Wenecji. Rejs vapore�o (tramwaj/taksówka wodna) słynnymi kanałami weneckimi do  Rejs vapore�o (tramwaj/taksówka wodna) słynnymi kanałami weneckimi do placu św. Markaplacu św. Marka  , następnie spacer po Wenecji od  , następnie spacer po Wenecji od Mostu WestchneńMostu Westchneń obok  obok Pałacu DożówPałacu Dożów
przez Plac św. Marka z wejściem do Bazyliki św. Marka, Most Rialto oraz Kanał le Grande. Wyjazd do Polski.przez Plac św. Marka z wejściem do Bazyliki św. Marka, Most Rialto oraz Kanał le Grande. Wyjazd do Polski.   8 dzień8 dzień - przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych i nocnych. - przyjazd do kraju w godzinach popołudniowych i nocnych.  
ZakwaterowanieZakwaterowanie: : 
W trakcie zwiedzania zakwaterowanie w W trakcie zwiedzania zakwaterowanie w hotelachhotelach *** : 1 nocleg w okolicach Padwy, 2 noclegi w okolicach Rzymu, 1 nocleg w okolicach San Giovanni Rotondo, 1 nocleg w okolicy Pescary. W każdym z hoteli *** : 1 nocleg w okolicach Padwy, 2 noclegi w okolicach Rzymu, 1 nocleg w okolicach San Giovanni Rotondo, 1 nocleg w okolicy Pescary. W każdym z hoteli
zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych (według wyboru) z łazienkami.zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych (według wyboru) z łazienkami.  
W cenieW cenie: : 
  Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych,   5 noclegów w hotelach ***   5 śniadań,     Zakwaterowanie w pokojach 2, 3 osobowych,   5 noclegów w hotelach ***   5 śniadań,   zwiedzanie Włochzwiedzanie Włoch wg programu,   transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta),   opieka wg programu,   transport autokarem klasy LUX (barek, klimatyzacja, DVD, toaleta),   opieka
pilota i przewodników. pilota i przewodników. 
Dodatkowo płatne obowiązkowoDodatkowo płatne obowiązkowo: : 
Ubezpieczenie KL,NW : 70 PLN/os., dopłata do wyżywienia HB : 50 EUR/os. (płatne w autokarze u pilota) lub 240 PLN/os. przy rezerwacji w Polsce, koszty realizacji programu m.in. zestawy słuchawkowe,Ubezpieczenie KL,NW : 70 PLN/os., dopłata do wyżywienia HB : 50 EUR/os. (płatne w autokarze u pilota) lub 240 PLN/os. przy rezerwacji w Polsce, koszty realizacji programu m.in. zestawy słuchawkowe,
opłaty klimatyczne, wjazdy do miast oraz miejscowi przewodnicy około 105 EUR/os., (kwota nie podlega rozliczeniu i zwrotowi),opłaty klimatyczne, wjazdy do miast oraz miejscowi przewodnicy około 105 EUR/os., (kwota nie podlega rozliczeniu i zwrotowi),

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20 PLN/os. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20 PLN/os. 
Dodatkowo płatne opcjonalnieDodatkowo płatne opcjonalnie: : 
• Kup Sobie Spokój: • Kup Sobie Spokój: 80 PLN/os.80 PLN/os. , (daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami paliwowymi i kursowymi. W przypadku rezygnacji z , (daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami paliwowymi i kursowymi. W przypadku rezygnacji z
imprezy, opłata za usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi),imprezy, opłata za usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi),   • • pakiet 3 ubezpieczeń w jednympakiet 3 ubezpieczeń w jednym  : KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ w cenie specjalnej  : KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ w cenie specjalnej 150 PLN150 PLN  , ,   • rezerwacja• rezerwacja
miejsc w autokarze: miejsc w autokarze: 50 PLN/os.50 PLN/os. , ,   • ubezpieczenie od chorób przewlekłych: • ubezpieczenie od chorób przewlekłych: 100 PLN/os100 PLN/os  ., .,   • bezpieczny bagaż: • bezpieczny bagaż: 50 PLN/os.50 PLN/os. , ,   
WyżywienieWyżywienie: : 
W cenie 5 śniadań kontynentalnych serwowanych do stołu. Obowiązkowo należy wykupić 5 obiadokolacji w cenie W cenie 5 śniadań kontynentalnych serwowanych do stołu. Obowiązkowo należy wykupić 5 obiadokolacji w cenie 50 euro/os.50 euro/os. Obiadokolacje serwowane, dwudaniowe. Napoje do obiadokolacji dodatkowo Obiadokolacje serwowane, dwudaniowe. Napoje do obiadokolacji dodatkowo
płatne. Płatność za wyżywienie dokonywana jest w autokarze lub w przypadku zaznaczenia na rezerwacji doliczane jest w PLN.płatne. Płatność za wyżywienie dokonywana jest w autokarze lub w przypadku zaznaczenia na rezerwacji doliczane jest w PLN.  
WażneWażne: : 
Opłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty finansowane są: checkpointy, parkingi, wydatki graniczne, taksa (zgodna zOpłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty finansowane są: checkpointy, parkingi, wydatki graniczne, taksa (zgodna z
ofertą), opłaty związane z realizacją programu i inne nieprzewidziane programem.ofertą), opłaty związane z realizacją programu i inne nieprzewidziane programem.  Opłata zbierana jest w autokarze po przekroczeniu granicy Polski.Opłata zbierana jest w autokarze po przekroczeniu granicy Polski.   Przejazdy po Polsce mogą być realizowane autokaremPrzejazdy po Polsce mogą być realizowane autokarem
klasy LUX, busem lub samochodem osobowym. Transport autokarem docelowym odbywa się od granicy Polski.klasy LUX, busem lub samochodem osobowym. Transport autokarem docelowym odbywa się od granicy Polski.   
TransportTransport: : 
Transport autokarem z Polski około 16 godzin od granicy polskiej. Przejazd przez Czechy, Austrię i Włochy. Przyjazd do Włoch w okolicach godziny 15:00. Na terenie Polski istnieje możliwość przesiadek orazTransport autokarem z Polski około 16 godzin od granicy polskiej. Przejazd przez Czechy, Austrię i Włochy. Przyjazd do Włoch w okolicach godziny 15:00. Na terenie Polski istnieje możliwość przesiadek oraz
transportu mikro i minibusami. Podane godziny mogą ulec zmianie.transportu mikro i minibusami. Podane godziny mogą ulec zmianie.  
Pozostałe informacjePozostałe informacje: : 
Spotkanie organizacyjne odbywa się w dniu przyjazdu lub dnia następnego. Na spotkaniu przekazywane są niezbędne informacje dotyczące wycieczki.Spotkanie organizacyjne odbywa się w dniu przyjazdu lub dnia następnego. Na spotkaniu przekazywane są niezbędne informacje dotyczące wycieczki.   Program zwiedzania jest ramowy i może ulec zmianie.Program zwiedzania jest ramowy i może ulec zmianie.
Pilot nie oprowadza po wnętrzach zwiedzanych obiektów.Pilot nie oprowadza po wnętrzach zwiedzanych obiektów.  Opłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty finansowaneOpłata obowiązkowa na realizację programu wycieczki poza granicami Polski. Opłata nie podlega rozliczeniu ani zwrotowi. Z opłaty finansowane
są: taksa klimatyczna, taksa kwaterunkowa, checkpointy, parkingi, lokalni przewodnicy, bilety wstępu, wydatki graniczne i inne nieprzewidziane programem. są: taksa klimatyczna, taksa kwaterunkowa, checkpointy, parkingi, lokalni przewodnicy, bilety wstępu, wydatki graniczne i inne nieprzewidziane programem. Prosimy o przygotowanie kwoty około 105Prosimy o przygotowanie kwoty około 105
EUR/os.EUR/os.  Koszty uczestnictwa w programie mogą ulec zmianie w zależności od ilości osób realizujących program oraz od aktualnych cenników wjazdówek do miast.Koszty uczestnictwa w programie mogą ulec zmianie w zależności od ilości osób realizujących program oraz od aktualnych cenników wjazdówek do miast.  Koszty uczestnictwa w programie mogąKoszty uczestnictwa w programie mogą
się zmniejszyć lub zwiększyć średnio o około 10%.się zmniejszyć lub zwiększyć średnio o około 10%.  
UbezpieczenieUbezpieczenie: : 
PROMOCJA ! Pakiet 3 ubezpieczeń w jednym: KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ ubezpieczenie KUP SOBIE SPOKÓJ daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jejPROMOCJA ! Pakiet 3 ubezpieczeń w jednym: KUP SOBIE SPOKÓJ + CHOROBY PRZEWLEKŁE + BAGAŻ ubezpieczenie KUP SOBIE SPOKÓJ daje możliwość bezkosztowej rezygnacji z imprezy do 21 dni przed jej
rozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. Rezygnację należy skutecznie zgłosić do 22 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata zarozpoczęciem oraz chroni przed dopłatami kursowymi i paliwowymi. Rezygnację należy skutecznie zgłosić do 22 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. W przypadku rezygnacji z imprezy, opłata za
usługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi. ubezpieczenie od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH daje pełną ochronę w przypadku osób, które cierpią na przewlekłe choroby (międzyusługę "Kup Sobie Spokój" nie podlega zwrotowi. ubezpieczenie od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH daje pełną ochronę w przypadku osób, które cierpią na przewlekłe choroby (między
innymi: nadciśnienie, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne i inne)Uwaga: Bez ubezpieczenia od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówićinnymi: nadciśnienie, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne i inne)Uwaga: Bez ubezpieczenia od CHORÓB PRZEWLEKŁYCH I NOWOTWOROWYCH towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić
wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia lub następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadkach dolegliwości związanych lub wynikających z przewlekłych zachorowań. ubezpieczenie BAGAŻUwypłaty odszkodowania z tytułu kosztów leczenia lub następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadkach dolegliwości związanych lub wynikających z przewlekłych zachorowań. ubezpieczenie BAGAŻU
pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu.Wykupując pakiet 3w1 automatycznie wzrastają sumy ubezpieczenia: koszty leczenia 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1000pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku uszkodzenia lub utraty bagażu.Wykupując pakiet 3w1 automatycznie wzrastają sumy ubezpieczenia: koszty leczenia 30.000 EUR, NNW 15.000 PLN, bagaż 1000
PLN, odpowiedzialność cywilna 5000 EUR. szczegóły: h�ps://www.funclub.pl/dokumenty PLN, odpowiedzialność cywilna 5000 EUR. szczegóły: h�ps://www.funclub.pl/dokumenty 
Opinie klientówOpinie klientów : : 
Sprawdź opinie o ofercie Śladami Ojca PioSprawdź opinie o ofercie Śladami Ojca Pio

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


