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CHORWACJA – WŁOCHY 

ZNOJMO – ZAGRZEB – ZADAR –  
PN PAKLENICA - SZYBENIK - PN KRKA – MEDJUGORJE – MOSTAR – STON - DUBROVNIK – BARI – 
ALBEROBELLO - SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE SANT’ ANGELO  – MANFREDONIA VIESTE - 

RZYM - WATYKAN 
 

PROGRAM RAMOWY 10 DNI 
 

DZIEŃ 1, 27.04.16r, środa 
Zbiórka uczestników i wyjazd z Torunia we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do ZNOJMO. Spacer po 
starówce. Zobaczymy m.in. romańską rotundę Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny, gotycki kościół św. 
Mikołaja, kamienice mieszczańskie z XIII i XIV wieku oraz barokowy zamek wzniesiony w miejscu 
wcześniejszej romańskiej twierdzy. Jedną ze znanych atrakcji miasta są podziemia miejskie budowane od 
czasów średniowiecza, o łącznej długości ok. 30 km. Obiadokolacja i nocleg. 
DZIEŃ 2, 28.04., czwartek 
Śniadanie. Przejazd do ZAGRZEBIA i zwiedzanie stolicy Chorwacji. Zobaczymy charakterystyczne wąskie, 
brukowane uliczki, ukwiecone kawiarenki i bramy pałacyków ozdobionych dekoracyjnymi kratami. Spacer po 
mieście: Górne i Dolne Miasto. Nawiedzimy Katedrę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odbudowaną 
w 1880 roku w stylu neogotyckim. Dobudowana fasadę zwieńczono dwiema neogotyckimi dzwonnicami o 
wysokości 104 i 105 m, które stanowią wizytówkę i symbol miasta. Zobaczymy ponadto: plac św. Marka, 
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Kamienną Bramę z ocalałym z wielkiego pożaru w 1731 roku obrazem Matki Bożej z Kamiennej Bramy – 
patronki miasta Zagrzebia. Przejdziemy na centralny plac stolicy Chorwacji - bana Josipa Jelačića, gdzie 
znajduje się pomnik tego bohatera narodowego. Przejazd na obiadokolację i nocleg w ok. Zagrzebia. 
DZIEŃ 3, 29.04, piatek 
Śniadanie, po którym udamy się na spacer po PARKU NARODOWYM PAKLENICA – wycieczka górską 
jedną z krótszych wybranych tras. Ten utworzony w 1949 roku i słynący z przepięknych krajobrazów, 
masywnych, górujących nad Adriatykiem wapiennych ścian skalnych oraz licznych jaskiń park narodowy 
obejmuje swym obszarem przede wszystkim dwa potężne krasowe kaniony: Mala i Velika Paklenica,  którymi 
poprowadzone są liczne szlaki turystyczne i wspinaczkowe. Z kolei udamy się do ZADARU. Zwiedzanie: 
starówka z zabytkami z czasów starożytnych – rzymskie forum, katedrą i rotundą św. Donata, „morskie 
organy” – niezwykła atrakcja miasta, system piszczałek, „sterowanych” siłą wiatru i prądów morskich. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 4, 30.04., sobota 
Śniadanie, po którym przejazd do SZYBENIKA. Spacer po Starym Mieście malowniczo położonym nad 
Kanałem Szybenickim, tuż przy ujściu rzeki Krki do Adriatyku. Zobaczymy m.in. gotycko-renesansową 
Katedrę św. Jakuba. Świątynia wzniesiona między 1431 i 1535 rokiem jest świadkiem ważnych zmian w 
sztuce na obszarze między północnymi Włochami, Dalmacją i Toskanią w XV i XVI wieku. Trzech architektów 
– Francesco di Giacomo, Juraj Dalmatinac i Nikola Firentinac – stworzyło strukturę zbudowaną z kamienia, 
wykorzystując jedyną w swoim rodzaju technikę budowy kopuły katedry. W rezultacie osiągnięto doskonałą 
harmonię kamiennej całości wnętrza katedry. Ponadto zobaczymy: uliczki staromiejskie, Pałac Biskupi, Pałac 
Rektorów, loggię miejską. Następnie przejazd do PARKU NARODOWEGO RZEKI KRKA. Spacerując 
ścieżkami wzdłuż dolnego biegu rzeki zobaczymy liczne wodospady, w tym najwspanialszy - 46-metrowej 
wysokości Skradinski buk, a także pozostałości po zabudowaniach elektrowni wodnej. Odbędziemy także 
rejs na wysepkę VISOVAC, na której mieści się średniowieczny klasztor franciszkanów z 1445 roku oraz 
zabytkowy kościół Matki Bożej Visovackiej. Wyspa wraz z zabudowaniami zaliczana jest do najcenniejszych 
zabytków przyrodniczo-kulturowych Chorwacji. Przejazd do MEDJUGORJE (BiH) na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 5, 1.05., niedziela 
Śniadanie, po którym odwiedzimy Kościół Św. Jakuba, stanowiący centrum życia modlitewnego w 
MEDJUGORJE.  
W kościele zobaczymy witraże ukazujące 14 scen z życia Maryi Dziewicy oraz sceny związane z 
objawieniami. Udamy się również na Górę Objawień w Podbrdo – miejsce pierwszych objawień Matki Bożej, 
gdzie Matka Boża przekazała widzącym orędzie pokoju. U podnóża góry znajduje się jeszcze jedno miejsce 
objawień, na którym postawiono Niebieski Krzyż. Następnie przejazd do MOSTARU i zwiedzanie 
zabytkowego centrum miasta. Zobaczymy m.in. kamienny Stary Most (wpisany na listę UNESCO), meczet 
Koski Mehmed-Paszy, Muzeum Hercegowiny oraz dzielnicę Stara Čarsija, w której zlokalizowane się 
tradycyjne warsztaty rzemieślnicze i restauracje z lokalną kuchnią. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 6, 2.05., poniedz. 
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Śniadanie. Przejazd do STON – zwiedzanie miasta słynącego z murów obronnych i salin. Kontynuacja 
podróży do DUBROWNIKA. Zwiedzanie miasta – „Perły Adriatyku” (UNESCO) – malowniczo położonego, o 
wspaniałym klimacie, pełnego zabytków i niezwykłych uliczek. W trakcie spaceru zobaczymy m.in. ponad 20 
bastionów i baszt z X-XV wieku, Pałac Rektorów, Pałac Sponza, odwach z wieżą zegarową, gotycki klasztor 
Franciszkanów, najstarszą aptekę w Europie (od 1317 roku), renesansowy kościół Św. Spasa, barokowy 
kościół św. Vlaha (Błażeja – patrona miasta), Wielką Studnię Onofria i inne zabytkowe budowle. Czas wolny. 
Obiadokolacja, po której zaokrętowanie na promie płynącym do Bari, przydział kajut dwuosobowych, nocleg 
na promie.  
DZIEŃ 7, 3.05., wtorek 
Śniadanie na promie, przypłynięcie do BARI. Zwiedzanie miasta – odwiedzimy romańsko – gotycką katedrę 
Św. Sabina – pierwszego patrona Bari, wzniesioną na przełomie XI i XII w miejscu pałacu bizantyjskiego 
namiestnika. We wnętrzu znajdują się m.in. trzynastowieczne freski oraz obraz Madonna Odegitria, 
przywieziony z Konstantynopola w VIII w. Następnie udamy się do romańskiej bazyliki Św. Mikołaja. W 
bazylice złożono relikwie Św. Mikołaja, przywiezione z Turcji do Bari. O kulcie patrona świątyni przypominają 
zgromadzone we wnętrzu liczne dzieła sztuki. W kościele znajduje się też nagrobek królowej Polski, Bony – 
żony Zygmunta Starego, pochodzący z  1593 roku. Sarkofag zdobi rzeźba przedstawiająca klęczącą Bonę w 
schyłkowych latach jej życia. Krótki spacer po starówce z krętymi uliczkami i pałacem Sforzów z XVI w.  
Następnie udamy się do ALBEROBELLO – zwiedzimy miasteczko z unikatowymi domami budowanymi w 
stylu trulli (kamienne budowle z podstawą w kształcie koła oraz stożkowe dachy kryte kamiennym łupkiem), 
z których słynie region i które wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd w ok. San 
Giovanni Rotondo na obiadokolację i nocleg.  
DZIEŃ 8, 4.05., środa 
Śniadanie, po którym przejazd do SAN GIOVANNI ROTONDO, gdzie nawiedzimy sanktuarium Św. Ojca 
Pio. Poznamy miejsca, w których Święty prowadził pełne dobroci i poświęcenia życie. Nawiedzimy świątynię 
klasztorną p.w. Matki Bożej Łaskawej, w której przez 52 lata O. Pio spowiadał i sprawował Eucharystię, a 
także otrzymał stygmaty. Przejście do starej części klasztornej, gdzie znajduje się muzeum, a w nim cela 
Świętego. Udamy się także do nowego kościoła, w którym od czerwca 2013 roku wystawione jest w 
kryształowej trumnie ciało O. Pio. Kontynuacja podróży do MONTE SANT’ ANGELO – miejsca, które dało 
początek kultowi św. Michała Archanioła – orędownika w walce ze złem. Odwiedzimy grotę św. Michała 
Archanioła.  Z kolei udamy się do MANFREDONI – malowniczego kurortu z ładną starówką oraz szeroką 
plażą. Czas wolny. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 9, 5.05., czwartek 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Panoramiczny objazd części półwyspu GARGANO. Ten nieczęsto 
odwiedzany przez turystów, mieszczący się na ostrodze włoskiego buta region, słynie ze swoich pięknych 
lasów oraz piaszczystych i najczystszych w Europie plaż, pomiędzy którymi wyrastają wprost z morza skały i 
biało beżowe klify. Przejazd do miejscowości  VIESTE. Stare Vieste, nazywane często perłą Gargano, 
położone jest wysoko na wapiennym cyplu, a najbardziej znanym znakiem rozpoznawczym jest wysoki na 20 
m, wynurzający się z morza tuż przy plaży, biały monolit Pizzomuno. Uroku dodają także występujące tu 
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charakterystyczne trabucco – wysięgniki budowane na klifach, wywodzące się czasów fenickich i służące do 
połowu kiełbi. Często spotykane wzdłuż wybrzeża są także liczne wieże obserwacyjno-sygnalizacyjne, 
postawione wieki temu na najbardziej wystających cyplach skalnych lub punktach strategicznych. Czas wolny 
a dla chętnych fakultatywny rejs wzdłuż Płw. Gargano.  
Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolicach Rzymu. 
DZIEŃ 10, 6.05., piatek 
Śniadanie. Przejazd do RZYMU. Udamy się do WATYKANU. Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra: przedsionek i 
drzwi święte, kaplica Piety Michała Anioła, kaplica św. Sebastiana z sarkofagiem św. Jana Pawła II. Czas na 
modlitwę prywatną. Zobaczymy, także baldachim Berniniego i ołtarz główny. Ulicą Via della Conciliazione 
przez most Świętego Anioła udamy się na zwiedzanie Rzymu barokowego: plac Navona, Schody 
Hiszpańskie, fontanna di Trevi. Ciekawą odmiennością od barokowego charakteru tej okolicy będzie 
starożytny Panteon. Na placu Hiszpańskim zobaczymy statuę Matki Bożej usytuowaną na szczycie kolumny. 
Odwiedzimy także Bazylikę św. Jana na Lateranie i zobaczymy kaplicę San Lorenzo oraz Święte Schody. 
Przejazd na lotnisko. Przelot powrotny. 
Transfer do miejsca zbiórki. Zakończenie wycieczki  
 

TERMIN:   27.04 - 06.05.2016 
CENA:    3600 zł 
 

ZAPEWNIAMY:  
• przelot do Polski wraz z opłatami lotniskowymi, 
• przejazd komfortowym autokarem, 
• 8 noclegów w hotelach *** lub pensjonatach, pokoje 2 os. z łazienkami,  
• 1 nocleg na promie - kajuty 2 osobowe,  
• 9 śniadań, 9 obiadokolacji 
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2000 € i 5000 zł w RP 
• System nagłaśniający,  
• bilety wstępów do zwiedzanych obiektów,  
• lokalnych przewodników,  
UWAGI: 
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom, 
• dokument niezbędny do wyjazdu: dowód osobisty lub paszport, 


