
  
 
 

 

 

SŁONECZNA  ITALIA  -  APULIA 
BARI - LECCE - OSTUNI - LOCOROTONDO - ALBEROBELLO - POLIGNANO A MARE 

3 - 6 październik 2021 
  

  LOT BEZPOŚREDNI  z  KRAKOWA do BARI 
1 dzień: zbiórka Uczestników na lotnisku w Krakowie - Balicach [wcześniejsza odprawa online przez BTZ PTTK]. 

Spotkanie z pilotem grupy o godzinie 10:20 w Hali Odlotów. Odprawa bagażowa i bezpieczeństwa. Wylot 

liniami Ryanair o godzinie 12:25. Przylot do BARI - Palese o godzinie 14:20 i przejazd wynajętym busem / 

autokarem do historycznego centrum miasta. Zwiedzanie z lokalnym licencjonowanym przewodnikiem: 

spacer do przepięknej romańskiej Bazyliki św. Mikołaja Cudotwórcy, która jest celem pielgrzymek zarówno 

dla katolickich, jak i prawosławnych wiernych. Bazylika jest również miejscem wiecznego spoczynku polskiej 

królowej Bony Sforzy [ nagrobek ufundowała Anna Jagiellonka ]. Czas wolny na kawę i przekąskę. Spacer 

urokliwymi średniowiecznymi uliczkami, Zamek z XI wieku, romańska Katedra św. Sabina. Około godziny 19.30 

przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg. 
 

2 dzień: po śniadaniu przejazd do LECCE [ ok. 150 km ] znanego jako „Florencja południa”, „barokowa perła” 

ze względu na cenną barokową zabudowę oraz liczne zabytki z okresu z cesarstwa rzymskiego. Uznawane jest 

za jedno z najpiękniejszych miast południa Włoch. Zwiedzanie najważniejszych zabytków z lokalnym 

przewodnikiem [ amfiteatr rzymski, kościoły, pałace, zabytkowe uliczki ] czas wolny.  Przejazd do OSTUNI [ 75 

km ] - słynne i niezwykle urokliwe Białe Miasto na wzgórzu. Spacer labiryntem krętych, urokliwych uliczek, 

zabytkowe pałace i świątynie, czas wolny na Piazza della Libertà.  Powrót do hotelu [ ok. 80 km ] na 

obiadokolację i nocleg. 
 

3 dzień: po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę. W programie: LOCOROTONDO [ ok.70 km ] - jedno z 

najpiękniejszych małych miasteczek Italii. Spacer przepięknymi uliczkami wijącymi się pośród białych domów i 

pałaców, zabytkowych kościołów. Z „okrągłego miasta” udamy się do pobliskiego ALBEROBELLO [ 10 km ] - 

unikat na skalę światową oraz jedna z najpopularniejszych atrakcji tego regionu: domki trulli - okrągłe, bielone 

budynki ze stożkowymi dachami z kamienia. Przejazd do POLIGNANO A MARE [ 10 km ] - urokliwe miasteczko 

i najsłynniejsza plaża Apulii. Najsłynniejszym mieszkańcem tego miasta jest uwieczniony na pomniku 

Domenico Modugno  - autor m. in słynnego włoskiego hitu Volare /www.youtube.com/watch?v=t4IjJav7xbg/. 

Zwiedzanie niezwykłego miasteczka z lokalnym przewodnikiem. Spacer po historycznym centrum, urokliwych 

zaułkach i tarasach widokowych, Ponte di Polignano i malownicze klify. Powrót do hotelu [ ok. 35 km ] na 

obiadokolację i nocleg. 
 

4 dzień: o godzinie 06:00 wykwaterowanie, wczesne śniadanie lub odbiór śniadania w lunch boxach [ w 

postaci suchego prowiantu ] i przejazd busem / autokarem na  lotnisko w BARI. Odprawa i wylot do Krakowa 

o godzinie 09:50. Przylot do Balic o godzinie 11:40. 

 

Cena:  1500 zł - przy grupie min. 20 os. 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
- przelot  liniami lotniczymi Ryanair, bagaż podręczny 10 kg,  
- 3 noclegi w tym samym Hotelu***,  pokoje 2,3 osobowe z łazienkami, 

- 3 śniadania i 3 obiadokolacje, 

- opieka pilota - przewodnika, 

- ubezpieczenie: KL, NNW z chorobami przewlekłymi, Covid, bagaż, 

- Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,Turystyczny Fundusz Pomocowy, podatek VAT,  

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE 

BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ Sp. z o.o.
31-033 KRAKÓW  ul. WESTERPLATTE 15/16 
tel.(48/12)   422-99-53  ( 48/12)   422-99-53                   fax (48/12)   422-72-07 
e-mail: biuro@btz-pttk.krakow.pl,                                    www.btz-pttk.krakow.pl 



DODATKOWE INFORMACJE związane z realizacją programu 
 

 

1. Opłata dodatkowa w wysokości 90 EURO od osoby płatna przy zakwaterowaniu za ● transfery; 
lotnisko - hotel - lotnisko ● komfortowy bus /autokar na całą trasę - z 1 kierowcą do realizacji 
wycieczek w 2 i 3 dniu wycieczki [ w tym opłaty drogowe, check pointy, parkingi ]  ● usługi 
obligatoryjnych przewodników lokalnych, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, taksę klimatyczną i 
turystyczną, ● zwyczajowe napiwki dla kierowcy  
 

2. Przy zgłoszeniu na udział w wycieczce konieczna zaliczka w kwocie 500 zł od osoby [ na bilety 
lotnicze których wartość nie podlega zwrotowi ] płatna przelewem na konto BTZ PTTK wskazane w 
umowie o organizacji wycieczki. 
 

3. Dopłata do całości kosztów wycieczki w wysokości 1000 zł od osoby płatna przelewem na konto BTZ 
PTTK wskazane w umowie o organizacji wycieczki, w terminie do 3 września 2021 r. 
 

4. Można wykupić dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej za dodatkową 
opłatą 88 zł od osoby. Należność płatna przelewem na konto BTZ PTTK wskazane w umowie o 
organizacji wycieczki. Ogólne Warunki Ubezpieczenia w załączeniu. 
 

5. Wybierając się do Bari warto przeczytać biografię królowej Bony [ od 18 kwietnia 1518 do 1556 r, ] 
pióra Marii Boguckiej, "Bona Sforza" która odkłamuje czarną legendę polskiej królowej. Jak się 
okazuje Bona była osobą ambitną, pracowitą, gospodarną, oszczędną, a jednocześnie potrafiącą 
wywierać wpływ na ludzi. 
 

 Informacje o miejscu wycieczki znajdziecie na stronach; 
https://ngopole.pl/2013/07/12/bari-z-wizyta-u-krolowej-bony/ 
https://wypiszwymalujpodroz.pl/praktyczny-poradnik/wlochy/ostuni/ 

https://wypiszwymalujpodroz.pl/praktyczny-poradnik/wlochy/polignano-a-mare/ 

https://wypiszwymalujpodroz.pl/praktyczny-poradnik/wlochy/locorotondo-w-apulii/ 
 

  
 

 


