WŁOCHY POŁUDNIOWE - Ślicznotki skąpane w słońcu
To niezwykła dziesięciodniowa podróż przez Włochy, pokazująca miejsca, które czekają jeszcze na odkrycie. W programie
spotkania z ślicznotkami włoskiego południa, pełnymi niepowtarzalnej atmosfery. Na trasie filmowa Matera wykuta w skale,
bajkowa dzielnica „trulli” w Alberobello, białe, skąpane w słońcu Vieste, Ostuni białe i pocztówkowo śliczne miasto światła,
Lecce barokowa perła Apulii oszałamiająca barokowymi budowlami, Trani miasto z katedrą na morzu, nadmorski kurort
Polignano, wznoszący się na malowniczym klifie. Program obfitujący w pięknych widokach, światowej klasy zabytkach,
miasteczkach z niepowtarzalną atmosferą, dostarczy wspaniałych wrażeń. Codziennie nowe wrażenia w ciekawie
zaplanowanej trasie. Każde odwiedzane miejsce ma swój niepowtarzalny charakter.
TRASA: ASCOLI PICENO - ATRI – VIESTE - FORESTA UMBRA - TRANI - POLIGNANO A MARE - OSTUNI - LECCE
- LOCOROTONDO - ALBEROBELLO - MATERA - MONTE SANT'ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO - URBINO
RAWENNA
TERMIN:
10.09.2021 - 19.09.2021
CENA:
2090 zł
DZIEŃ 1 KRAKÓW - WŁOCHY
Zbiórka uczestników wycieczki według rozkładu jazdy (Kraków, Chrzanów, Katowice, Gliwice. Pozostałe połączenia
antenowe za dodatkową dopłatą). Przejazd do Włoch przez Czechy, Austrię. Przyjazd do hotelu, odpoczynek, obiadokolacja.
DZIEŃ 2: ASCOLI PICENO - ATRI
Po śniadaniu przejazd do ASCOLI PICENO, położone w otoczeniu malowniczych wzgórz u zbiegu rzek Tronto i Castellano,
nazywanego również "miastem trawertynu" (wiele jego budynków zbudowano z tego cennego kamienia). Zabytki architektury
w różnych stylach tworzą tu harmonijną całość, a główny plac miasta Piazza del Popolo uważany jest za najpiękniejszy
we Włoszech. Zwiedzanie: katedra, kościół San Francesco, kościół dominikanów. Spacer po malowniczym starym mieście
z wieloma malowniczymi wąskimi uliczkami. Następnie postój w ATRI, która zadziwia swym wyjątkowym wyglądem, dzięki
któremu można odbyć tu wyjątkową podróż w czasie. Historyczne uliczki zachwycają niezwykłą atmosferą, a wiekowe
świątynie czarują miłośników sztuki. Jednym z najpiękniejszych kościołów tego miasta jest katedra Santa Maria Assunta, której
budowę rozpoczęto w I połowie XIII wieku. Jej romańska fasada to istne dzieło sztuki doby średniowiecza. Po czasie wolnym
przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: VIESTE – FORESTA UMBRA
Po śniadaniu przejazd do bajkowo położonego na skalistym klifie, wchodzącym prosto do morza VIESTE, z cudownym białym
starym miastem. Przy samym wjeździe powita nas Pizzomunno (czubek świata) – majestatyczna skała o wysokości 25 metrów,
z którą związana jest lokalna legenda o nieszczęśliwej miłości dwojga kochanków. Spacer po malowniczym centrum
z kolorowymi sklepikami oferującymi piękne wyroby lokalnego rękodzieła. W godzinach popołudniowych udamy się w rejs
wokół PÓŁWYSPU GARGANO – przez wieki woda i wiatr kształtowały wybrzeże, tworząc niesamowite pejzaże. Z pokładu
łodzi będzie można podziwiać skalisty brzeg morza z typową roślinnością, zachwycające białe wapienne skały, których
fantastyczne kształty wyrzeźbiły woda i wiatr. Na trasie rejsu są groty, którym nadano nazwy ze względu na kształt lub kolor.
Rozleniwiające słońce, kołysząca na falach łódź i szum turkusowego morza wprawiają w stan miłego rozluźnienia, dzięki
czemu podróż jest wspaniałym relaksem. W drodze powrotnej do hotelu przejazd przez „las cieni” – FORESTA UMBRA,
ostatni fragment starożytnego lasu, który porastał większość Apulii.
DZIEŃ 4: TRANI - POLIGNANO A MARE
Po śniadaniu przejazd do urokliwego TRANI - miasta z katedrą na morzu. Według legendy założył je syn Diomedesa, jeden
z bohaterów "Iliady". Miasto niewątpliwie zawdzięcza swoją sławę przepięknej Katedrze św. Mikołaja Pielgrzyma,

stanowiącej jeden z najważniejszych przykładów architektury romańskiej w Apulii. Wzniesiona w malowniczej okolicy, na
pięknym, dużym placu, z którego widok rozpościera się bezpośrednio na morze, wciąż jest świadectwem świetności
średniowiecznej Trani. W programie także Castello Svevo – zamek obronny z XII wieku. Na koniec zajrzymy
do POLIGNANO A MARE – nadmorskiego kurortu, na malowniczym skalnym klifie z wieloma jaskiniami. Urwiste skały
i przyklejone do nich białe domy tworzą wspólnie niesamowity widok. Znajdziemy tu urokliwe uliczki, imponujące klify oraz
most Ponte Lama Monachile, z którego rozciąga się niesamowity widok na plażę ukrytą między skalistymi klifami. Przejazd
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: OSTUNI - LECCE
Po śniadaniu przejazd na Półwysep SALETYŃSKI. Udamy się do OSTUNI – niezwykle malowniczego, urokliwego
miasteczka, zwanego również Białym Miastem ze względu na dominujący, biały kolor zabudowy starówki. Miasteczko sprawia
wrażenie przyczepionego do skał. Będziemy podziwiać wspaniałe widoki, spacer wąskimi uliczkami. Zobaczymy także
zbudowaną na szczycie katedrę. Następnie zajrzymy do LECCE, zwanego Florencją południa, położonego w sercu Półwyspu
Salentyńskiego, na obcasie włoskiego buta i słynącego z pięknej zabudowy w stylu zwanym "barokiem z Lecce". Spacer
po zabytkowym starym mieście: Piazza Sant'Oronzo, bazylika Santa Croce, Teatro Romano, Piazza del Duomo. Powrót
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 6: LOCOROTONDO - ALBEROBELLO - MATERA
Po śniadaniu zajrzymy do LOCOROTONDO - białej perełki środkowej Apulii . Śnieżnobiałe mury ozdobione kolorową
ceramiką i bujną roślinnością tworzą malowniczy labirynt uliczek, pośród których znajdziecie zachwycające pałace i kościoły.
Kolisty kształt starówki od lat należy do najpiękniejszych w całym regionie. Następnie zwiedzimy czarujące miasteczko
ALBEROBELLO z tysiącem trulli, stożkowatych domków z kamienia, zanurzone w przepięknym krajobrazie Minervio
Murge. Domki jak z bajki – niezwykłe dziedzictwo architektoniczne. Niektóre domki pochodzą nawet z XIII wieku. Na koniec
udamy się do zjawiskowego miasta MATERY - od 1993 roku wpisane na listę UNESCO – niemal nie zmienione od wieków.
Wyjątkowe miasto z dzielnicą jaskiniowców. Średniowieczni kronikarze ochrzcili miejsce romantyczną nazwą - "odbicie
gwieździstego nieba". Tutejsze budowle powstały w grotach i jaskiniach - jedynie fasady są murowane. Najpierw
rozbudowywało się ku dołowi, drążąc skały, a później zaczęło rosnąć w górę. Niesamowite położenie tuż nad głębokim
kanionem wzmaga tylko poczucie wyjątkowości tego miejsca. Matera zachowała swój starożytny i prymitywny charakter,
który od lat przykuwa uwagę licznych twórców filmowych. Miasto było wykorzystywane jako plan filmowy w produkcjach
opowiadających o czasach biblijnych (między innymi udawało Jerozolimę w Pasji Mela Gibsona). Zwiedzanie dzielnicy Sassi,
dawnego centrum Matery. W labiryntach Sassi tkwią relikty fascynującej odległej przeszłości. Powrót do hotelu, obiadokolacja.
DZIEŃ 7: MONTE SANT'ANGELO - SAN GIOVANNI ROTONDO
Po śniadaniu przejazd do MONTE SANT'ANGELO znanego z cudownych objawień Michała Archanioła. Sanktuarium to
zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako jedno z siedmiu miejsc składających się na obiekt z listy
noszący nazwę „Longobardowie we Włoszech. Ośrodki władzy, 568 – 774 n.e.”. Później zajrzymy do SAN GIOVANNI
ROTONDO - miejsca związanego z kultem Ojca Pio. Zwiedzanie sanktuarium, w którym pochowany jest Święty Ojciec Pio,
oraz poświęconego mu muzeum. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 8: GROTY FRASASSI - URBINO
Po śniadaniu udamy się do jednego z cudów natury – GROT FRASASSI, w okolicy Gengi w parku narodowym w regionie
Marche. Jest to system połączonych jaskiń ze spektakularnymi formami nacieków, małymi jeziorkami oraz pięknymi salami
sięgającymi rozmiarów 120 x 180 m, przy wysokości 200 m. Odpowiednie podświetlenie sprawia, że gra światła, wody
i półcieni wprawia w zachwyt odwiedzających. Następnie zajrzymy do URBINO, ojczyzny Rafaela i Bramantego, w którym
wciąż panuje renesansowa atmosfera. Otoczone murem Urbino to kapsuła czasu na szczycie stromego wzgórza, która
zaintryguje każdego. A jego Palazzo Ducale należy do najbardziej imponujących budynków we Włoszech. Każdy z jego
elementów jest dziełem najwyższej klasy. Przyjazd do hotelu w okolicach Rimini. Obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 9: RAWENNA
Po śniadaniu przejazd do RAWENNY, miasta, którego historia zaczyna się trzy tysiące lat temu, i szczyci się jednymi
z najważniejszych zabytków sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej. Rawenna nazwana jest również Światową Stolicą
Mozaiki. Osiem zabytków Rawenny określonych, jako zabytki wczesnego chrześcijaństwa, zostało wpisanych w 1996 roku
na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Rawenna to uczta dla oka: to właśnie tutaj możemy zobaczyć jedne
z najpiękniejszych włoskich mozaik. Zwiedzanie największej w mieście bazyliki: San Vitale, słynącej ze znajdujących się tam
mozaik. Następnie wizyta w Mausoleo di Galla Placida z najstarszymi mozaikami Rawenny, grób Dantego, kościół św.
Franciszka, przepiękna bazylika S. Apollinare Nuovo. Spacer malowniczymi uliczkami do Mostu Rialto. Wyjazd w drogę
powrotną do kraju.
DZIEŃ 10: POLSKA
Przyjazd na miejsce zbiórek.
Cena zawiera:
przejazd autokarem (klimatyzacja, barek WC), 8 noclegów w hotelach 3***, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami. Osoby
podróżujące samotnie mają do wyboru jedną z dwóch opcji - w cenie podstawowej dokwaterowanie do pokoju 2 lub
3 osobowego z uczestnikami tej samej płci lub dopłatę do pokoju 1-osobowego -w wysokości 650 zł - taką opcję należy
zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym. W przypadku braku drugiej osoby na dokwaterowanie Podróżny będzie zobligowany

do zapłaty połowy stawki dopłaty do pokoju 1–osobowego, 8 śniadań, 8 obiadokolacji, opiekę pilota, ubezpieczenie KL, NW,
bagażu.
Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze.
Cena nie zawiera:
wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, opłat wjazdowych do miast, przejazdy komunikacją miejską,
systemu Tour Guide, degustacji win, serów, wędlin, opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, opłat klimatycznych.
Orientacyjny koszt na realizację programu 120 EUR – 150 EUR .
Koszty płacone za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich jej uczestników.
W zwiedzanych obiektach sakralnych obowiązuje odpowiedni ubiór (długie spodnie i spódnice oraz zakryte ramiona).
Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych i centrach historycznych.
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.

ORGANIZATOR:
ABA TOUR ul. Halicka 10, 31-036 Kraków ; abatour@abatour.pl , tel.: 668212389

