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TAJEMNICZA APULIA 
Termin – 22-27.09.2023. 
Cena – 1490 PLN + €390 + €150 
 
 

BARI – ALBEROBELLO – LOCOROTONDO – OSTUNI  
MONOPOLI – POLIGNANO a MARE – GROTTE di CASTELLANA  

MARTINA FRANCA – GRAVINA in PUGLIA oraz MATERA 
 

 

1.dzień – zbiórka na lotnisku Kraków Balice o godzinie 5.30, przelot samolotem 
rejsowym Ryanair do Bari (Kraków wylot 07:50, Bari przylot 09:40). Przejazd do 
Monopoli i Polignano a Mare, dwóch uroczych miasteczek przepięknie 
położonych na Morzem Adriatyckim, spacer po starówce, czas wolny. Dalszy 
przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg w okolicach Monopoli 

2.dzień – po śniadaniu przejazd do Alberobello, miasteczka słynnych malutkich 
domków zwanych trulli. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym. Dalszy 
przejazd do Locorotondo zwanego Białym Miastem, spacer po miasteczku. 
Następnie przejazd do Martina Franca, pięknego barokowego miasta, zwanego 
najbardziej eleganckim centrum handlowym regionu. Powrót do hotelu w ok. 
Monopoli, obiadokolacja i nocleg 

3.dzień – po śniadaniu przejazd do Ostuni, kolejnego białego miasta Apulii, 
spacer po miasteczku. Dalszy przejazd w okolice Lecce na słynne klifowe 
wybrzeże w pobliżu Torre Sant’Andrea, czas wolny na spacer i wypoczynek na 
plaży. Powrót do hotelu w ok. Monopoli, obiadokolacja i nocleg 

4. dzień – po śniadaniu wypoczynek na plaży lub nad basenem. Dla chętnych 
przejazd do jednych z najpiękniejszych we Włoszech jaskiń Grotte di Castellana, 
zwiedzanie grot (dodatkowo płatne 30 euro). Powrót do hotelu w ok. Monopoli, 
obiadokolacja i nocleg 
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5.dzień – po śniadaniu przejazd na teren Regionu Basilicata do Matery, słynnego 
miasta wykutego w skale, wpisanego na Listę UNESCO – zwiedzanie miasta z 
przewodnikiem lokalnym, czas wolny. Następnie powrót na teren Apulii i krótka 
wizyta w miasteczku Gravina in Puglia. Powrót do hotelu w ok. Monopoli, 
obiadokolacja i nocleg 

6.dzień – po śniadaniu przejazd do Bari, stolicy Apulii, miasta Św. Mikołaja gdzie 
pochowana jest Królowa Bona Sforza. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem 
lokalnym, czas wolny na spacer po starej części miasta, tak zwanej Vecchia Bari, 
plątaninie urokliwych uliczek. W godzinach popołudniowych przejazd na 
lotnisko. Przelot samolotem rejsowym Ryanair do Krakowa (Bari wylot 18:10, 
Kraków przylot 20:00). Zakończenie wyjazdu na lotnisku w Krakowie. 

 

Cena 1490 PLN + €390 zawiera: 
 przelot samolotem rejsowym na trasie Kraków – Bari – Kraków,  
 2 sztuki bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 40x25x20 cm + 55x40x20 cm, 
 przejazd komfortowym autokarem na terenie Włoch, 
 5 noclegów w hotelach 3*, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 5 śniadań wzmocnionych, 
 5 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
DODATKOWO PŁATNE: €150  zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 

 wjazdy do miast, parkingi,  
 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

 podana cena dotyczy grupy 40-osobowej, przy mniejszej grupie cena może wzrosnąć, 
 cena nie zawiera dodatkowego dobrowolnego ubezpieczenia od chorób przewlekłych 

(ok 7 PLN/dzień), ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (5% ceny imprezy), 
 cena zawiera dwa bagaże podręczne kabinowe o maksymalnych wymiarach 40x25x20 

cm + 55x40x20 cm,  
 możliwość dokupienia bagażu nadawanego do luku o maksymalnej wadze 20 

kilogramów – dopłata 250 PLN/osoby, 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €120, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 1000 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 



Biuro Podróży STRADE d’ITALIA Anna Sobota tel. 697-729-899 email: info@stradeditalia.eu 
www.stradeditalia.eu 

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni wyjazdu, godzin lotów, 
programu, kolejności zwiedzania ze względu na zmiany linii lotniczych dotyczące 
dat i godzin lotów – na działania linii lotniczych i wynikające z tego zmiany 
Organizator nie ma wpływu i nie są one podstawą reklamacji ani bezkosztowej 
rezygnacji z imprezy, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny imprezy w przypadku 
podwyższki cen biletów lotniczych, 

 Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny w przypadku wzrostu kursu 
euro oraz kursu paliwa o więcej niż 10%, 

 po zakupie biletu lotniczego zaliczka jest bezzwrotna, 
 Organizator nie odpowiada za nieprzewidziane działania linii lotniczych takich jak 

zmiany rozkładu lotów (godzin i dat), odwołanie lotów czy inne działania linii 
lotniczych niezależne od Organizatora – nie są one podstawą reklamacji ani 
bezkosztowej rezygnacji z imprezy. 

 


