
 

 

 

Biuro Turystyczne „HUBTOUR”  

www.hubtour.pl       hubtour@poczta.onet.pl 

 

 

ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 
tel. +48  91 433 81 00 

tel / fax. +48  91 488 88 19 

POLAND 

7   DNIOWA   PIELGRZYMKA  DO  WŁOCH 
 

TERMIN:  10-16.09.2016                                            CENA: 1190 ZŁ 
 

ŚWIADCZENIA: 
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją rozkładanymi fotelami. 

- 1 nocleg w hotelu *** we Włoszech w okolicach Rimini. Pokoje 2 os. z łazienkami.  

- 1 nocleg w hotelu *** we Włoszech w okolicach San Giovanni Rotondo. Pokoje 2 os. z łazienkami.  

- 2 noclegi w hotelu *** we Włoszech w okolicach Fiuggi pod Rzymem. Pokoje 2 os. z łazienkami.  

- 4 śniadania i 4 obiadokolacje.  

- opieka pilota- przewodnika. 

- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 

- wycieczki wg programu. 

- ubezpieczenie KL i NW 

 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień – zbiórka o godz. 17.00 w Żorach, wyjazd ok. 17.30. Przejazd  do Włoch. 

2 dzień  - przyjazd do Rimini, zakwaterowanie w hotelu, dla chętnych zwiedzanie Rimini lub czas wolny na  

               plażowanie, obiadokolacja, nocleg. 

3 dzień – po śniadaniu, wykwaterowanie, przejazd do Lanciano, miasteczka w którym od ponad dwunastu  

               wieków przechowywane są dowody jednego z pierwszych cudów eucharystycznych, zwiedzanie  

               Kościółka Cudu Eucharystycznego, następnie przejazd do Manopello, gdzie przechowywana jest  

               chusta św. Weroniki – Sanktuarium św. Oblicza,  po zwiedzaniu przejazd do hotelu w okolicach  

                San Giovanni Rotondo, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 

4 dzień – po śniadaniu, wykwaterowanie wcześnie rano, przejazd do San Giovanni Rotondo, miasta w którym  

                żył i zmarł, Święty ojciec Pio, zwiedzanie: nowa bazylika zaprojektowana przez znanego włoskiego 

                architekta Renzo Piano, krypta grobowa św. Pio, droga krzyżowa, cela, krucyfiks, konfesjonał, 

                muzeum pamiątek po Świętym, wyjazd s San Giovanni Rotondo ok. południa.  

                Przejazd w kierunku Monte Cassino, popołudniu przyjazd na wzgórze Monte Cassino, zwiedzanie:  

               opactwo benedyktyńskie oraz Polski Cmentarz Wojenny z II wojny światowej. Po zwiedzaniu  

                przejazd do Fiuggi, zakwaterowanie późnym wieczorem, obiadokolacja, nocleg. 

5 dzień – śniadanie, przejazd do Rzymu, całodniowe zwiedzaniem m.in: Colosseum, Forum Romanum,  

                 Pomnik Wiktora Emanuela, Fontana di Trevi, Schody Hiszpańskie, zwiedzanie  

                Watykanu: Plac i Bazylika św. Piotra, spotkanie z Ojcem Świętym – Audiencja Generalna,  

                Panteon, po zwiedzaniu powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzień – po śniadaniu wykwaterowanie,  przejazd do Asyżu, zwiedzanie m.in.: główny plac - 

                Piazza del Comune, bazylika Santa Maria degli Angeli, Bazyliki św. Franciszka – sanktuarium nad  

               grobem, św. Franciszka z freskami Giotta oraz Cimabuego. Wyjazd z Asyżu w godzinach  

               wieczornych, przejazd w kierunku Polski. 

7 dzień – przewidywany powrót do Żor ok. godz. 18.00. 
 

UWAGI: 
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 

- koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów , opłatę klimatyczna  oraz koszt obowiązkowych 

miejscowych przewodników + słuchawki pokrywają uczestnicy:  dorośli około 70 EURO. 

- limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 20 kg na osobę + bagaż podręczny do 10 kg na osobę.  

      KAŻDY DODATKOWY KG NADBAGAŻU PŁATNY  W KWOCIE 20 ZŁ.  



 

WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST WPŁATA 200 ZŁ OD OSOBY DO 15.04.2016 


