
WYBRZEŻE BOGÓW

Kalabria - Costa degli Dei, Tropea, Pizzo Calabro, Monte Poro oraz Chiusi, Fiuggi, San Marino

Termin: 28.09–08.10.2023

Symbol imprezy: KWB 01

Cena: 4 100 PLN

Zaliczka: 1 200 PLN

„Costa degli Dei” swoją nazwę zawdzięcza legendzie, według której bogowie wybrali ją na swój dom
ze  względu  na  swoje  niesamowite  naturalne  piękno  i  tak  naprawdę  to  tutaj  narodził  się  drugi
przydomek tego odcinka wybrzeża: „Costa Bella”. Piękne plaże Wybrzeża Bogów ciągną się od Pizzo
do Nicotera, a ich najpiękniejsze zakątki znajdują się właśnie na Capo Vaticano. Znajdziesz tam plaże
żwirowe, piaszczyste, urwiste klify i krystalicznie czystą, lazurową wodę. Przerywane  poszarpanymi
skałami  otwierają  zapierające dech w piersiach zatoczki i zatoczki, do których można dotrzeć tylko
drogą morską lub po długich spacerach pod słońcem. A zatem!  Zanurz się w krystalicznie czystym
morzu  pocałowanym przez  jasne słońce,  słuchając  dźwięku fal  uderzających  o klif.  Rozkoszuj  się
zapachem  wsi  w  otoczeniu  zieleni,  delektując  się  tysiącletnimi  tradycjami  kulinarnymi.  Odwiedź
historyczne centra bogate w architektoniczne i artystyczne piękno. Podziwiaj niezapomniane zachody
słońca  kalabryjskiego  Wybrzeża  Bogów.  Podczas  tej  przygody  towarzyszyć  będą  także  walka  ze
zmęczeniem  na  wytyczonym  szlaku,  natura  budząca  zmysły,  ale  także  estetyczne  wzruszenia  na
piękno architektury i sztuki. Począwszy od starożytności utożsamiano piękno z proporcją, a z tą cechą
także słodycz barwy i  światła,  w której  pragniemy zrozumieć  czystość formy.  Dlatego nie można
ominąć takich miejsc, jak: nadmorskie Pizzo, malowniczo położoną na skalnym klifie Tropeę, czy w
lirycznej podróży takich pereł jak: Orvieto i  San Marino.

PROGRAM WYCIECZKI

Dzień 1. 

Wyjazd z kraju. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.  

Dzień 2. CHIUSI

Dojazd do Chiusi miasteczka położonego w Toskanii. Dawna osada Etruska, dzisiaj słynie z licznych
pamiątek pozostałych z tamtej epoki  oraz z konkatedry San Secondino, której  początki  sięgają VI
wieku. Kościół wyróżnia się doryckim gankiem oraz oprawą architektoniczną łączącą rzymskie cechy
paleochrystianizmu z motywami bizantyjsko-raweńskimi. Czas wolny. Następnie przejazd do hotelu w
okolicach Rzymu. Zakwaterowanie. Kolacja, nocleg.

Dzień 3. FIUGGI

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  do  najstarszej  części  miasteczka  Fiuggi,  które  jest  uzdrowiskiem
słynącym  z  wody  mineralnej  Bonifacego  VIII.  Średniowieczne  centrum  zostało  prawdopodobnie
zbudowana około 1000 roku, w okresie, w którym wiele miast ufortyfikowało się na wzgórzach, aby
lepiej bronić się przed najazdami barbarzyńców. Szczególnie interesujący jest układ urbanistyczny w

https://www-duhoctrungquoc-vn.translate.goog/wiki/it/Ravenna?_x_tr_sl=it&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=sc


obrębie murów, w którym kamienne domy, wieże i bramy połączone są labiryntem pochyłych uliczek.
Spacer uroczymi uliczkami oraz czas wolny na kawę przy głównym placyku Piazza Trento e Trieste.
Następnie przejazd autokarem przez regiony: Lacjum, Kampanię u podnóża Wezuwiusza, Bazylikatę,
do  hotelu  położonego  nad  Morzem  Tyrreńskim  na  przylądku  Capo  Vaticano.  Zakwaterowanie.
Kolacja, nocleg.

Dzień 4. TREKKING (Monte Poro)

Śniadanie. Przejazd autokarem do nadmorskiej  osady Joppolo (70 m n.p.m.), charakteryzująca się
wąskimi uliczkami wykonanymi z lokalnego granitu. Stąd zaczyna się szlak o nazwie „Mare-Monti”,
który  łączy  wybrzeże  Morza  Tyrreńskiego  z  rozległym  płaskowyżem  Monte  Poro.  Podejściu
towarzyszy  widok na błękitne morze,  równinę Gioia  Tauro,  Wyspy Liparyjskie,  w oddali  Cieśniną
Mesyńską oraz górę Mongibello, czyli Etnę. Szlak wiedzie zielonymi zakosami wśród drzew oliwnych
oraz alei agaw do kamiennego przysiółka Caroniti, który przylega do góry i charakteryzuje się wąskimi
alejkami i centralnym placykiem Piazza San Gennaro, z kościółkiem św. Januarego oraz widokowym
tarasem.  Dalej  podejście  do  zalesionej  część  Monte  Poro,  gdzie  znajduje  się  XIX  wieczne,
karmelitańskie Sanktuarium Marii SS. del Carmello (ok. 650 m n.p.m.). Czas wolny. Następnie zejście
do Joppolo wąską drogą, która wije się wśród licznych pastwisk Monte Poro, z widokiem na przylądek
Capo Vaticano, który stanowi integralną część Costa Bella oraz na cały archipelag Wysp Liparyjskich z
dymiącym wulkanem Stromboli. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg. 

Czas przejścia szlaku ok. 6 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 600 m, zejście 600 m. Długość
szlaku 13,50 km.

Dzień 5. TROPEA

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  do  Tropei,  która  określana  jest  „Perłą  Tyrreńskiego”.  Miasto
podzielone  jest  na  dwie  części  dużym  klifem:  w  górnej  części  znajduje  się  historyczne  centrum
przeplatane licznymi alejkami;  dolna część,  nazwana „Mariną”,  jest  przeznaczona do plażowania.
Symbolem  miasta  jest  Sanktuarium  Santa  Maria  dell'Isola,  z  którego  roztacza  się  wspaniały
panoramiczny widok zarówno na morze, jak i na miasto. Sanktuarium w rzeczywistości stoi na dużej
skale, która wznosi się przed miastem i dominuje nad otaczającym morzem. Podejście z Mariny do
centrum, gdzie znajduje się normańska świątynia Concattedrale di Maria Santissima di Romania. Czas
wolny.  Następnie  zejście  schodami  do  Mariny  oraz  podejście  do  średniowiecznego  Sanktuarium
Santa Maria dell'Isola. Powrót autokarem do hotelu. Czas wolny na plażowanie. Kolacja, nocleg.

Dzień 6. PIZZO CALABRO

Śniadanie. Przejazd autokarem do Pizzo Calabro, miasteczko położone na tufowym cyplu, w centrum
zatoki Sant'Eufemia. Przejście do centrum, gdzie znajduje się z czasów dominacji dynastii aragońskiej
mały fort, znany dziś pod nazwą „Castello Murat”. W tej twierdzy, w rzeczywistości, Gioachino Murat,
marszałek cesarstwa, szwagier Napoleona i przez tego ostatniego mianowany królem Neapolu, został
po  raz  pierwszy  uwięziony,  a  ostatecznie  rozstrzelany  w 1815  roku.  Czas  wolny.  Pizzo,  to  także
najsłynniejsze lody Kalabrii -  Tartufo di Pizzo. Następnie przejazd autokarem na peryferie miasta oraz
zejście na plaże, gzie znajduje się Chiesetta di Piedigrotta, kościół wyrzeźbiony w grocie na plaży. W
środku  w  kilku  niszach  tufowych  znajduje  się  kilkadziesiąt  misternie  wykonanych  rzeźb



przedstawiających msze świętą, świętych, a także współczesne postaci kościoła i polityków. Powrót
autokarem do hotelu. Czas wolny na plażowanie. Kolacja, nocleg.

Dzień 7. TREKKING (Zungri) ORAZ wizyta  w grotach  Insediamento Rupestre Degli Sbariati.

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  w  okolice  osady  Zungri,  gdzie  zaczyna  się  panoramiczny  szlak
prowadzący do grot Zungri. Szutrowy droga wiedzie wśród licznych gajów oliwnych ponad gęstwiną
głębokich jarów oraz z drugiej strony opadającego łagodnie zielonego płaskowyżu Monteleonese w
kierunku rozległej zatoki Sant'Eufemia. W oddali po drugiej stronie zatoki wznoszą się góry Pollino.
Następnie szlak mocno opada w głąb jaru, gdzie znajduje się źródło pitnej wody oraz przepływa potok
fiumary. Dalej podejście w dominującym obszarze wiejskich zabudowań i ogrodów oliwnych do osady
Zungri. Osada znana z podziurawionych klifów z piaskowca. Groty i szczeliny w formacjach skalnych,
w których powstawały pustelnie i klasztory, tworzą urozmaicony i intrygujący krajobraz. Zwiedzanie
grot,  które  stanowią  muzeum -   Insediamento  Rupestre  Degli  Sbariati  oraz  małego  Sanktuarium
Madonna della Neve, w którym znajduje się obraz wykonany w warsztacie Rafaela w latach 1518-
1519. Powrót autokarem do hotelu. Czas wolny na plażowanie. Kolacja, nocleg.

Czas przejścia szlaku ok. 2 godz. Różnica poziomu na szlaku: podejście 280 m, zejście 200 m. Długość
szlaku 7 km.

Dzień 8. REJS STATECZKIEM PO WYBRZEŻU BOGÓW

Śniadanie.  Przejazd  autokarem  do  portu  w  Tropei.  Rejs  stateczkiem  wzdłuż  Wybrzeża  Bogów.
Wyjątkowa trasa  w swoim rodzaju.  Dopłynięcie  w głąb trzech najpiękniejszych zatok wybrzeża  z
postojami  w każdej,  gdzie  można nurkować i  pływać wśród  licznych ryb w krystalicznie  czystych
wodach Kalabrii lub po prostu cieszyć się słońcem na wygodnych leżakach. Podczas rejsu serwowany
jest  aperitif  składający się z bruschetty (grzanki) i lokalnych degustacji w towarzystwie doskonałego
wina  kalabryjskiego.  Z  pokładu  statku  można  wykonać  fotografię  przylądku  Capo  Vaticano,  czy
olbrzymiego klifu, na grzbiecie którego stoi Tropea. Zupełnie inna perspektywa widoku na Wybrzeże
Bogów. Powrót do portu. Czas wolny w Tropei. Powrót autokarem do hotelu. Kolacja, nocleg.

Dzień 9. 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd autokarem w kierunku Rzymu i dalej wschodnią stroną Włoch.
Wzdłuż wybrzeża Adriatyku mijając miasta: Teramo, Ankona do hotelu w okolicy Rimini położonego
na Riwierze Adriatyckiej. Kolacja, nocleg.

Dzień 10. REPUBLIKA SAN MARINO

Śniadanie. Przejazd autokarem do  Republiki San Marino.  Urzekające, małe państewko założone w
301 roku. Jasne, kamienne budynki, zamki, kręte i wąskie uliczki oraz widoki na góry, miasteczka i w
oddali Morze Adriatyckie. Spacer po starówce stolicy Republiki, czas wolny na zakup pamiątek. Czas
wolny. Powrót do autokaru. Przejazd nocny przez Austrię  i Czechy.

Dzień 11.

Przyjazd do kraju.

Cena zawiera:



 6 noclegów w hotelu*** na przylądku Capo Vaticano, w 2-3-osobowych pokojach z łazienką,
telewizorem, telefonem oraz dostępem Wi-Fi;

 1 nocleg w okolicy Rzymu i 1 nocleg w okolicy Rimini w 2–3-osobowych pokojach z łazienką;
 wyżywienie  zgodnie  z  programem –  śniadania  (bufet)  i  obiadokolacje  (dwa dania  ciepłe,

deser – serwowane do stołu);
 w hotelach tranzytowych śniadania i obiadokolacje serwowane do stołu.
 opiekę pilota - przewodnika;
 przejazd komfortowym autokarem; 
 rejs stateczkiem wzdłuż Wybrzeża Bogów
 ubezpieczenie UNIQA MULTITRAVEL;
 opłatę pobytową;
 opłatę turystycznego funduszu gwarancyjnego TFG;
 podatek VAT.

Cena nie zawiera:

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 30 EUR;
 dopłaty do pokoju 1-osobowego (ilość ograniczona)  – 1 500 PLN.

Uwagi:

 Należy zabrać buty trekkingowe, odpowiednią odzież górską, plecak.
 Program wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i odporności na kilkugodzinny marsz.
 W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub innych przyczyn niezależnych od

Biura program może ulec zmianie.


