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I N F O R M A C J E  
dla uczestników pielgrzymki do Włoch  

  

 
 

  INFORMACJE  ORGANIZACYJNE 
 
  1. WSZELKIE SPRAWY związane z organizacją, programem i udziałem 
w pielgrzymce należy załatwiać pod nr tel. 89 535 12 22. W czasie trwania 
pielgrzymki pod tym numerem dostępne będą wszelkie informacje dotyczące pobytu 
uczestników za granicą.  
 
 
  2. NA PIELGRZYMKĘ NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ: dowód osobisty 
lub paszport z aktualnym terminem ważności;  rzeczy osobiste (w przeważającej 
części ubranie do długiego zwiedzania przewiewne i lekkie); obuwie (wygodne do 
długiego chodzenia);  odzież i obuwie odporne na deszcz,  środki higieny osobistej, 
leki osobiste, aparat fotograficzny. 
             
 
 
  3. PAKOWANIE BAGAŻU należy tak zaplanować aby wszystkie swoje 
rzeczy osobiste umieścić w trzech oddzielnych częściach: 
 
Bagaż główny – może mieć formę walizki, torby podróżnej lub plecaka, a jego waga 
i wymiary nie podlegają ograniczeniom. Bagaż główny podczas podróży znajduje się 
w bagażniku i dostęp do niego jest możliwy wyłącznie przy hotelu w chwili 
rozpoczęcia lub zakończenia dnia. Podczas przejazdu bagażników autokaru na 
parkingach nie otwieramy. 
 
Bagaż podręczny – torebka, saszetka lub chlebak którego waga i wymiary nie 
podlegają ograniczeniom. Bagaż podręczny może znajdować się w kokpicie 
pasażerskim w schowkach nad głową lub pod fotelem. Powinny się w nim znaleźć 
wszystkie przedmioty osobiste, które podczas podróży stale są potrzebne 
pielgrzymowi np. leki, chusteczki higieniczne, mała kosmetyczka, okulary 
przeciwsłoneczne, nakrycie głowy itp. 
 
Bagaż osobisty - w którym powinny się znaleźć wyłącznie dokumenty i pieniądze.  
Dokumenty i pieniądze powinny być schowane oddzielnie od bagażu podręcznego w 
miejscu uniemożliwiającym jego kradzież, np. saszetka wieszana na szyi pod bluzką. 
Wychodząc z pokoju hotelowego w jakimkolwiek celu dokumenty zawsze zabieramy 
ze sobą 

4. PIENIĄDZE na pielgrzymkę należy zabrać w postaci waluty EURO i  
przeznaczyć na następujące wydatki: 



 
OPŁATY OBOWIĄZKOWE,  
które będą zbierana przez pilota od każdego uczestnika w pierwszym dniu wyjazdu: 
Na OPŁATY ORGANIZACYJNE: opłaty przejazdowe, wjazdowe do miast i 
parkingowe autokaru;  opłaty tranzytowe, systemy tour guide, taxa lokalna, 
przewodnicy miejscowi. 
 
OPŁATY NIEOBOWIĄZKOWE 
Na BILETY WSTĘPU: Jest to opłata dobrowolna uzależniona od osobistych „chęci” 
odwiedzania płatnych obiektów.  
 
Na WYDATKI INDYWIDUALNE: można zabrać pieniądze na swoje własne wydatki: 
pamiątki, prezenty, konsumpcja itp. Sugerujemy aby kwota na własne wydatki nie 
była mniejsza niż 20 EUR na jeden dzień trwania wycieczki.  
 
 
  5. ŚWIADCZENIA w cenie pielgrzymki 
 
WYŻYWIENIE 
W zależności od dnia śniadania będą spożywane pomiędzy godz. 700-900, a obiado-kolacje w 
godz. 1900-2100. Do posiłku wieczornego woda jest gratis natomiast wszystkie inne napoje 
będą dodatkowo płatne. W dniach przejazdów międzypaństwowych posiłki będą serwowane 
w innych godzinach ustalonych przez pilota. Posiłek poranny ilościowo jest nieco 
skromniejszy od polskiego, a wieczorny Ilością porównywalny jest z obiadem w Polsce. Ze 
względu na duży odstęp między posiłkami w ciągu dnia będzie stworzona okazja w czasie 
wolnym dla chętnych do skorzystania na własny koszt z pizzerii, barów lub tratorii. 
 

NOCLEGI 

Uczestnicy pielgrzymki będą zakwaterowani w hotelach***/****  w 2 lub 3 osobowych z 
łazienkami. W pokojach znajdują się indywidualne ręczniki oraz płyny do higieny osobistej. 

 
 
UBEZPIECZENIE 
Każdy uczestnik pielgrzymki jest ubezpieczony na okres pobytu zagranicznego w zakresie 
kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz kradzieży bagażu. Dla 
osób, które pragną pełnego komfortu w zakresie opieki medycznej zalecamy bezpłatne 
wyrobienie za pośrednictwem NFZ-u EURopejskiej karty ubezpieczeniowej, Karta ta 
zapewnia dostęp do wszystkich świadczeń medycznych na takich zasadach jak w Polsce. 
 

AUTOKAR 
Podróż autokarem podczas „długich przejazdów” będzie wyglądała następująco: 
około 3,5h – 4 h jazda non stop i następnie postój na stacji benzynowej z toaletami 
30 min – 45 min i następny etap jazdy. Autokar jest wyposażony w toaletę ale jest 
ona dostępna wyłącznie dla osób, które w trakcie jazdy się źle poczują – doraźnie. Z 
toalety autokarowej nie można korzystać permanentnie. 
 
 
 
 
NIE MA ŻADNYCH WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z COVID-19 
 

 


