Biuro Fides Tour zaprasza na wiosenne pielgrzymowanie do Włoch

ŚLADAMI CUDÓW EUCHARYSTYCZNYCH
TOSKANIA - UMBRIA
Ravenna > Florencja > Siena > San Gimignano > Piza > Lucca > Orvieto > Wenecja

Termin:

17.04.2020 – 25.04.2020

Charakter wyjazdu: turystyczno – religijny
/ najważniejsze Sanktuaria oraz wybrane zabytki regionu Toskanii i Umbrii /

Wyjazd: Szymbark – Wiele
PROGRAM RAMOWY
Dzień I 17.04.2019 piątek: wyjazd
Godz. 02.00 Wyjazd pielgrzymki z Szymbarka. Przejazd do Bazyliki
w Piekarach Śląskich – msza św., po mszy zwiedzanie bazyliki.
Następnie przejazd do Austrii. Przyjazd w godzinach wieczornych
do hotelu. Nocleg.
( obiadokolacja na trasie przejazdu we własnym zakresie ).
Dzień II 18.04.2019 sobota: Ravenna
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Rawenny –
stolicy mozaiki. Zwiedzanie miasta – spacer po centrum miasta,
gdzie zobaczymy wybrane zabytki m.in.: bazylika Świętego Jana
Ewangelisty z mozaikami średniowiecznymi z XII wieku,
nawiedzenie Sanktuarium , Piazza del Popolo, bazylika Świętego
Franciszka z średniowieczną kryptą zalaną wodą, w której można
podziwiać mozaiki podłogowe oraz grób Dantego Alighieri.
Przejazd do hotelu w miejscowości Gatteo A Mare.
Obiadokolacja – nocleg
Dzień III 19.04.2019 niedziela: Florencja
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Florencji –
miasto zwane kolebką renesansu. Spacer z przewodnikiem po
centrum Florencji, gdzie zapoznamy się historia miasta i jego
głównymi zabytkami m.in.: Bazylika mniejsza Santa Croce, Piazza
del Duomo z katedrą Santa Maria del Fiore, Kościół Orsanmichele,
Piazza Della Signoria, wybrane Pałace i słynny Most Złotników,
Przejazd do Hotelu - zakwaterowanie, obiadokolacja – nocleg.
Dzień IV 20.09.2019 poniedziałek: Siena – San Gimignano
Śniadanie. Przejazd do Sieny – spacer z przewodnikiem po
mieście m. in.: Kościół San Domenico - Basilica Cateriniana San Domenico, w której znajdują się pamiątki po
świętej patronce Włoch, czyli św. Katarzynie Sieneńskiej. Główne uliczki miasta: Banchi di Soprana której
znajdują się place; Pizza Salimbeni i Pizza Tolomei.

Przejście ulicą Banchi di Sotto z Uniwersytetem Sieneńskim, aż po
główny plac miasta Plac Il Campo z ratuszem który do dziś
zachował charakterystyczny kształt muszli, gdzie dwa razy do roku
odbywa się słynny Palio di Siena – wyścig konny, w którym to
rywalizują przedstawiciele dzielnic Sieny.
Następnie odwiedzimy Katedrę Matki Bożej Wniebowziętej w
Sienie, zwaną Duomo przy reprezentacyjnej Via di Citta. Jej
wyjątkowo bogaty wystrój oraz słynne arcydzieła architektury
gotyckiej Michała Anioła, Donatello, Berniniego, Lorenzo Ghiberti,
bez wątpienia stanowi jeden z najpiękniejszych zabytków sakralnych w
stylu gotyckim we Włoszech – zwiedzanie.
Po zwiedzaniu przejazd do średniowiecznego miasta San Gimignano, które
jest położone na wzgórzu wysokim na 334 m, górując ponad doliną Elsy
(Val d’Elsa) w prowincji Siena, w środkowej Toskanii. Ten piękny, bardzo
charakterystyczny średniowieczny gród zachował swój charakter w dużej
części do naszych czasów. Otoczony jest kamiennym murem, a
charakterystycznym jego elementem są wieże o różnej
wysokości budowane przy domach w XI-XIII wieku. W dawnych,
niepewnych czasach stanowiły one schronienie w czasie napadów.
Historyczne centrum znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Spacer rozpoczniemy od bramy San Giovanni do dzielnicy
zamkowej do Piazza del Duomo, Piazza Della Cierna z przylegającymi
wieżami z jakich słynie miasto. Przejście do twierdzy Montestaffoli,
następnie zwiedzanie Collegiata di Santa Maria Assunta - Duomo di San
Gimignano Collegiaty di San Gimignano,
Powrót do hotelu, obiadokolacja - nocleg.
Dzień V 21.04.2020 wtorek: Piza – Lucca
Śniadanie. Przejazd do Pizy. W programie zwiedzanie Campo dei Miracoli
(czyli Pola Cudów) z katedrą o przepięknej wielopoziomowej fasadzie,
koliste Baptysterium oraz słynna Krzywa Wieża (oglądana z zewnątrz), czyli
dawna katedralna dzwonnica, budowana przez prawie dwieście lat.
Następnie przejazd do Lukki, miasta słynnego ze swoich murów, kościołów
i wież, które razem tworzą jedno z najlepiej zachowanych historycznych
centrów miasta w Europie. Zwiedzanie - Plac amfiteatru, ulica handlowa via
Fillungo, Piazza Napoleone, mury obronne miasta, średniowieczne wieże
Giunigi i Ore. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg.
Dzień VI 22.04.2020 środa: Orvieto – Gatteo a Mare
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Orvieto średniowiecznego miasteczka położonego należące do regionu
Umbrii położonego na szczycie wulkanu Orvieto. Przejazd kolejką w
górna cześć miasta – zwiedzanie miasta: przejście na plac Piaza del
Duomo, gdzie jest usytuowana XIV-wieczna Katedra Duomo, która
kryje wewnątrz cenne relikwie: hostię i kapłański korporał – relikwie
Ciała i Krwi Pańskiej z Bolseny. Kult tych relikwii przyczynił się do
ustanowienia w Całym Kościele uroczystości Najświętszego Ciała i
Krwi Pańskiej – Bożego Ciała. Następnie czas wolny
na indywidualny spacer uliczkami średniowiecznego miasta, na pamiątkowe zdjęcia i lampkę dobrego
białego wina z Orvieto. Wyjazd w kierunku miejscowości Gatteo a Mare nad Adriatykiem z przystankiem na
degustacje toskańskich win w Chianciano Terme. Po degustacji przejazd do Gatteo a Mare.
Przyjazd w godzinach wieczornych, zakwaterowanie w hotelu – obiadokolacja i nocleg.

Dzień VII 23.04.2020 czwartek: Wenecja
Śniadanie. Przejazd do Wenecji: przepłynięcie statkiem wycieczkowym w kierunku placu św. Marka.
Zwiedzanie miasta: m.in. Bazylika i Plac św. Marka, Pałac Dożów, Most Westchnień, Ponte Rialto.
Powrót do hotelu. Czas wolny - Obiadokolacja – nocleg.
Dzień VIII 24.04.2020 piątek: przejazd do Austrii
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Austrii w okolice Wiednia.
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Dzień IX 25.04.2020 Powrót
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, Wyjazd do kraju. Powrót przewidziany w godzinach wieczornych.
( obiadokolacja przewidziana na trasie przejazdu we własnym zakresie )

Cena Całkowita :

2750 zł. / os.

2640

Przy zgłoszeniu do 22 luty 2020 zapłacisz tylko:
zł. / os.
Zgłoszenia na pielgrzymkę przyjmuje i wszelkich informacji udziela organizator wyjazdu Biuro Fides Tour:
nr Tel. 571 322 438; 517 460 748, e-mail: fidestour.sk@gmail.com
Wpłaty można dokonać w systemie ratalnym wg. wskazanego harmonogramu przy zastosowaniu rabatu !!!!
na nr rachunku bankowego jaki będzie zapisany w umowie-zgłoszeniu.
Pierwsza wpłata przy zgłoszeniu rezerwacji w wysokości 1300 zł. od osoby
Druga wpłata
do dnia 17.03.2020 w wysokości 1340 zł. od osoby

Świadczenia:
przejazd autokarem ( WC, DVD, Cafe Bar, Klimatyzacja ).
zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach**/*** ( 2 nocleg w Austrii, 6 noclegów po stronie włoskiej,
pokoje 2-3 osobowe z łazienkami.)
wyżywienie: 8 śniadań, 7 obiadokolacji.
opieka pilota, opłata za zestaw słuchawkowy podczas zwiedzania,
opłaty za wstępy do zwiedzanych obiektów
opłata za wynajem statku w Wenecji,
opłata za miejscowych przewodników w: Ravenna, Florencja, Siena, San Gimignano, Piza, Lucca,
Orvieto, Wenecja ,
opłaty drogowe i wjazdowe do miast włoskich,
ubezpieczenie: NNW, KL + Asistance + bagaż
Uwaga!!!
Cena nie obejmuje kosztów za napoje do obiadokolacji.
Dopuszcza się możliwość niewielkich zmian w programie pielgrzymki bez szkody dla atrakcyjności imprezy.
Cena nie obejmuje dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych.
Dopłata do pokoju 1 osobowego - 500zł.

