
BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ

PENELOPA

TRZY WYSPY
KORSYKA – SARDYNIA – SYCYLIA

(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI)

1 DZIEŃ godz. 06:45 zbiórka na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN w WARSZAWIE – godz. 07:00
wyjazd, ok. godz. 12:00 odjazd z Placu Oddziałów MłodzieŜy Powstańczej (przy Dworcu PKP,
przystanek obok budynku Gazety Wyborczej) w KATOWICACH; kolacja i nocleg w hotelu
w CZESKICH BUDZIEJOWICACH

2 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do INNSBRUCKA – stolicy Tyrolu, spacer po starym mieście, obejrzenie:
Złotego Dachu, katedry św. Jakuba, kolumny św. Anny, Łuku Triumfalnego, pałacu cesarskiego
Hofburg (z zewnątrz), przejazd trasą wiodącą m.in. przez przełęcz Brenner do BOLZANO
– stolicy Górnej Adygi, zwiedzanie gotyckiej katedry z XV w.; kolacja i nocleg w hotelu
w okolicy BOLZANO

3 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do TRYDENTU – zwiedzanie stolicy Trydentu, w programie m.in. Piazza
del Duomo – centralny plac miasta z katedrą romańską z XII w. i Palazzo Pretorio, przejazd
wzdłuŜ Jeziora Garda do MEDIOLANU – stolicy Lombardii, w programie zwiedzania m.in.:
katedra – jedna z największych gotyckich świątyń jakie kiedykolwiek istniały, Galleria Vittorio
Emanuele II – reprezentacyjny pasaŜ handlowy, La Scala – najsłynniejsza opera świata
(z zewnątrz), kościół Santa Maria presso San Satiro – jedna z najładniejszych budowli
renesansowych miasta; kolacja i nocleg w hotelu w MEDIOLANIE

4 DZIEŃ śniadanie, dokończenie zwiedzania MEDIOLANU, przejazd do CERTOSA di PAVIA – obejrzenie
z zewnątrz bogato dekorowanego klasztoru kartuzów, następnie spacer po GENUI – stolicy
Ligurii, w programie m.in.: port – serce miasta, gotycka katedra San Lorenzo, domy i kościoły
przy Piazza San Matteo wzniesione przez rodzinę Doria, ok. godz. 19:00 przyjazd do SAVONY
zaokrętowanie na promie, godz. 21:00 wypłynięcie do BASTII na Korsyce; nocleg w kabinie

5 DZIEŃ śniadanie, godz. 07:00 przypłynięcie na Korsykę pachnącą jałowcem, tymiankiem, lawendą
i rozmarynem, w programie zwiedzania: BASTIA – barwny port z cytadelą Genueńczyków
z XVI w., plac St-Nicolas, od którego odchodzą wąskie uliczki starego miasta, XVII-wieczny kościół
St-Jean-Baptiste, ST.-FLORENT w dolinie Nebbio, ILE-ROUSSE – znane z czerwonych skał,
CALVI – urocze miasteczko z górującą nad nim cytadelą wznoszącą się na 80-metrowym
granitowym cyplu otoczonym masywnymi genueńskimi fortyfikacjami, pomnikiem Kolumba
w kształcie statku wyrastającym z murów cytadeli, barokowym kościołem, przejazd wzdłuŜ
zachodniego wybrzeŜa, które pod względem krajobrazowym jest jednym z najpiękniejszych
regionów w basenie Morza Śródziemnego, obejmującym m.in. Calanches ze wspaniałymi
formacjami skalnymi o Ŝywych barwach i intrygujących kształtach wyrzeźbionych przez wiatr;
nocleg w hotelu w PORTO

6 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie AJACCIO – stolicy południowej Korsyki, rodzinnego miasta Napoleona
Bonaparte, w programie m.in. Maison Bonaparte, w którym się wychowywał i Jetee de la Citadele,
skąd rozpościera się wspaniały widok na miasto i zatokę, następnie zwiedzanie Centrum
Prehistorycznego FILITOSA prezentującego rozwój kultury megalitycznej na Korsyce i cywilizację
Torréens, przejazd do BONIFACIO – spacer po starym mieście połoŜonym na wierzchołku
kredowego klifu; kolacja i nocleg w hotelu w PIANOTTOLI

7 DZIEŃ śniadanie, przejazd do BONIFACIO, przeprawa promowa do S. TERESA di GALLURA na Sardynii,
drugiej co do wielkości wyspie Morza Śródziemnego, w programie zwiedzania m.in. Costa
Smeralda – jedno z najbardziej ekskluzywnych miejsc wypoczynku na świecie i PORTO CERVO
– licznie odwiedzane przez koronowane głowy, gwiazdy estrady i miliarderów; kolacja i nocleg
w hotelu w ALGHERO

8 DZIEŃ śniadanie, fakultatywna wycieczka łodzią do Groty Neptuna (koszt ok. 25 euro), spacer
krętymi uliczkami starej części ALGHERO – malowniczego portu połoŜonego nad Zatoką Alghero,
osłoniętego od morza blankowanymi murami i wieŜami obronnymi, zwiedzanie dobrze zachowanych
nuorskich pozostałości w NURAGHE LOSA; kolacja i nocleg w hotelu w QUARTU S. ELENA
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9 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie ruin NORY – stolicy rzymskiej prowincji Sardynii i CAGLIARI – stolicy
Sardynii przypominającej miasta północnej Afryki, w programie: dzielnica Castello, Bastione
San Remy, skąd roztacza się piękna panorama miasta i okolicy, katedra, wieŜe Torre San
Pancrazio i Torre dell`Elefante, kościół San Saturnino, ok. godz. 17:30 zaokrętowanie
na promie, godz. 19:00 odpłynięcie do PALERMO na Sycylii; nocleg w kabinie

10 DZIEŃ śniadanie, godz. 07:00 przypłynięcie do PALERMO – zwiedzanie stolicy Sycylii, w programie
najciekawsze zabytki architektury od islamskiej i normandzkiej po barok i secesję (m.in.:
katedra z 1184 r., Palazzo Reale, kościół San Giovanni degli Eremiti, Gesu, La Martorana,
Vucciria), po południu wyjazd do MONREALE – zwiedzanie katedry, jednego z najwaŜniejszych
zabytków normandzkiej Sycylii; kolacja i nocleg w hotelu w PALERMO

11 DZIEŃ śniadanie, przejazd do staroŜytnej SEGESTY – zwiedzanie ruin doryckiej świątyni z V w. p.n.e.,
której budowa nie została nigdy ukończona, następnie obejrzenie ruin Świątyń Wschodnich
w SELINUNT – jednego z najciekawszych zabytków Sycylii, przejazd do DOLINY ŚWIĄTYŃ
zaliczanej do najwaŜniejszych i najpiękniejszych zespołów staroŜytnego budownictwa greckiego
poza Grecją; kolacja i nocleg w hotelu w PIAZZA ARMERINA

12 DZIEŃ śniadanie, obejrzenie pięknych mozaik w Villa Romana del Casale, przejazd do NOTO –
jednego z najładniejszych miast Sycylii, wybudowanego od nowa po trzęsieniu ziemi w 1693 r.
z miejscowego białego tufu, który w promieniach słońca zmienia barwę na miodowo-brązową,
zwiedzanie SYRAKUZ, w programie m.in. stare miasto na wyspie Ortigia z barokową katedrą,
dorycką świątynią Apolla, barokowym Palazzo Beneventano del Bosco, źródłem Aretuzy oraz
Park Archeologiczny w dzielnicy Neapolis z amfiteatrem rzymskim z II w., ołtarzem Hierona II
z III w. p.n.e., największym w świecie teatrem greckim z V w. p.n.e. i staroŜytnym kamieniołomem;
kolacja i nocleg w hotelu w FONDACHELLO DI MASCALI

13 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie TAORMINY, w programie m.in.: teatr, odeon, katedra z XIII w. przypominająca
twierdzę przejazd pod ETNĘ – największy czynny wulkan Europy (dla chętnych przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych wjazd na górę, koszt ok. 50 euro), następnie zwiedzanie KATANII,
w programie m.in.: Piazza del Duomo z fontanną słonia – symbolem miasta, normandzka
katedra, największy na Sycylii barokowy kościół San Nicolo, zbudowany z lawy Teatro Romano
z I w. p.n.e.; powrót na kolację i nocleg do hotelu w FONDACHELLO DI MASCALI

14 DZIEŃ śniadanie, przejazd do MESSYNY – spacer po mieście połączony z obejrzeniem XVI-wiecznej
fontanny Oriona – najpiękniejszej fontanny na Sycylii, przeprawa promowa do VILLA SAN
GIOVANNI, przejazd do ALBEROBELLO zabudowanego białymi, bajkowymi trullami;
kolacja i nocleg w hotelu

15 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do BARI – stolicy Apulii, spacer po Bari Vecchia – obejrzenie nagrobka
Bony Sforzy w bazylice San Nicola, katedry i zamku Normanno Svevo (z zewnątrz); kolacja
i nocleg w hotelu w okolicy RAWENNY

16 DZIEŃ śniadanie, przejazd do Czech; kolacja i nocleg w hotelu w MIKULOVIE lub HODONINIE
17 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do Polski, planowany przyjazd do KATOWIC ok. godz. 17:00 (Plac Oddziałów

MłodzieŜy Powstańczej przy Dworcu PKP, przystanek obok budynku Gazety Wyborczej),
do WARSZAWY ok. godz. 22:00 – zakończenie imprezy na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN

CENA: 6.350 zł
obejmuje: przejazd autokarem (25-30 miejsc, klimatyzacja), opłaty drogowe, noclegi w hotelach 3 i 4*

(pokoje 2-os. z łazienkami), noclegi w kabinach z łazienkami na promach Savona-Bastia (4-os.)
i Cagliari-Palermo (2-os.), 16 śniadań, 13 kolacji, podatki lokalne, przeprawy promowe Bonifacio-
S. Teresa di Gallura i Messyna-Villa San Giovanni, opiekę pilota, ubezpieczenie AXA Travel
Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla kaŜdego klienta,
do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy 5 000 euro, bagaŜ do sumy 1 000 euro,
OC do sumy 50 000 euro), podatek VAT

Dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelach – 1.150 zł

Dopłata do kabiny 2-osobowej na promie Savona-Bastia – 270 zł

Koszty dodatkowe:
● ok. 180 euro – bilety wstępu do obiektów, wycieczka do Groty Neptuna, wjazd na Etnę
● ok.  50 euro – miejscowi przewodnicy w Mediolanie, Palermo, Syrakuzach
● napoje do kolacji

TERMINY: 18.05 – 03.06.2017
07.09 – 23.09.2017


