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ZACHWYCAJĄCE OBLICZA POŁUDNIOWYCH WŁOCH
Pielgrzymka – wycieczka - wypoczynek
16 – 23.09.2019r.
PROGRAM
16.09. poniedziałek
Zbiórka w Lublinie – godz. 2.00
Przejazd na lotnisko w Warszawie.
5.00 - Odprawa biletowo – bagażowa.
7.00 - wylot do Neapolu.
9.30 - Lądowanie. Przejazd przez Neapol do hotelu.
14.00 - zakwaterowanie, wypoczynek, obiadokolacja, nocleg.
17.09. wtorek
Śniadanie i całodzienny wypoczynek na plaży lub fakultatywny Rejs na
Capri i wypoczynek (min. 30 osób) koszt – 50 euro
Niewielka, górzysta wyspa Capri leży w Zatoce Neapolitańskiej, w
bezpośrednim sąsiedztwie półwyspu Sorrento. Capri należy do najbardziej
ekskluzywnych miejsc w Europie. W programie: zwiedzanie wyspy oraz czas
wolny na wypoczynek. (Możliwość wykupienia dodatkowego rejsu statkiem
dookoła wyspy wraz z wpłynięciem do Lazurowej Groty. CENA: 40
EUR/OSOBA). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

18.09. środa
Wycieczka: Pompeje – zniszczone przez erupcję Wezuwiusza w 79r. Popiół
wulkaniczny i lawa, która pokryła to miejsce, utrwaliły infrastrukturę,
zabytkowe budowle ze wszystkimi detalami architektonicznymi i
malowidłami, dzięki czemu można przenieść się w czasie do Starożytnego
Rzymu. Zwiedzanie Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej.
Wezuwiusz: spacer wzdłuż krateru wulkanu Wezuwiusz.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

19.09. czwartek
Dzień wolny. Czas na wypoczynek.
20.09. piątek
Wycieczka: W południowo-wschodnim regionie Włoch, zwanym Apulią, na
górze Gargano, w mieście Monte Sant’Angelo znajduje się jedno z
najsłynniejszych w Kościele katolickim sanktuariów ku czci świętego
Michała Archanioła. Na szczycie góry wznosi się jedyna w swoim rodzaju
bazylika. To niezwykłe miejsce położone w regionie, który stanowi „ostrogę”
włoskiego buta. San Giovanni Rotondo, kompleks sakralny w skład
którego wchodzą: klasztor, zabytkowa bazylika, droga krzyżowa.
21.09. sobota
Dzień wolny. Czas na wypoczynek.
22.09. niedziela
Wycieczka:
NEAPOL – położony nad błękitną zatoką, z majestatycznym Wezuwiuszem
w tle. Neapol to miasto tętniące południową żywiołowością, są tu zarówno
miejsca bardziej klimatyczne, jak i eleganckie; kościoły, z których ilości
słynie miasto i skarby neapolitańskich muzeów, oraz niezapomniana wizyta
w podziemnym Neapolu.
CASERTA – przyciąga turystów usytuowany w samym sercu miasta
imponujący pałac (Reggia di Caserta), który obok podobnych budowli w
Neapolu, Capodimonte i Portici, stanowi jedną z największych dawnych
rezydencji królewskich dawnego Królestwa Neapolu i Sycylii.
23.09. poniedziałek
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na lotnisko w Neapolu.
Odprawy bagażowo - paszportowe.
10.15 - wylot z Neapolu.
12.35 – przylot do Warszawy
Transfer do Lublina.
Cena: 2860 zł + 300 euro
Bagaż rejestrowany: 20 kg
Bagaż podręczny: 40/30/20 cm

CENA ZAWIERA:
 przelot Lublin – Neapol – Lublin z bagażem podręcznym: 1 szt. i rejestrowym do 20
kg,
 7 noclegów w hotelu nad morzem (ok. 800 m), w pokojach 2/3-osobowych, 7
śniadań i 7 obiadokolacji,
 transport klimatyzowanym autokarem na miejscu, opiekę pilota, usługi
przewodnickie,
 wejściówki do zwiedzanych obiektów,
 ubezpieczenie (KL 30 000 Euro, NNW 15 000 zł), obowiązkowa dopłata na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 15 zł, opłaty wjazdowe do miast, parkingi,
wstępy do zwiedzanych obiektów, zwiedzanie w systemie tour audio guide.
CENA NIE ZAWIERA: ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (informacja w biurze),
dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej,
oraz od następstw chorób przewlekłych.
Informacje: Ks. Wojciech Iwanicki – 663983783

Zapisy: podpisanie umowy i wpłata zaliczki 1000 zł + 100 euro – do
wyczerpania limitu miejsc.

Organizator:

BIURO PIELGRZYMKOWE KAMA TOURS
UL. KOŚCIELNA 7 LOKAL 1, 20-307 LUBLIN, TEL: 575 405 725
E-MAIL: info@kamatours.pl, info@pielgrzymki.kamatours.pl
CREDIT AGRICOLE: 59 1940 1076 3199 4590 0002 0000
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