
Pielgrzymka do Włoch autokarem.

Termin: 16-24.10.2021
1 DZIEŃ: Wyjazd  o godzinie 20.00. Przejazd nocny przez Czechy i Austrię.

2 DZIEŃ: Przyjazd do PADWY ok. godziny 10.00.  nawiedzenie bazyliki św. Antoniego,

modlitwa przy grobie świętego oraz w Kaplicy Relikwii (zachowany aparat głosowy i język św.

Antoniego. Msza św. Przejazd na nocleg w okolicy RIMINI nad Morzem Adriatyckim.

Obiadokolacja i nocleg w Hotelu.

3 DZIEŃ: Po śniadaniu przejazd do LORETO – nawiedzenie sanktuarium Świętego Domku i

Matki Bożej Loretańskiej. MANOPELLO - nawiedzenie sanktuarium Świętego Oblicza, w

którym znajduje się utkana z bisioru chusta z wizerunkiem twarzy Chrystusa uznawana za

płótno grobowe, tworząca całość z Całunem Turyńskim. LANCIANO – nawiedzenie

sanktuarium najstarszego Cudu Eucharystycznego Kościoła Katolickiego (VIII w.). Nocleg w

San Giovanni Rotondo . Obiadokolacja

4 DZIEŃ: SAN GIOVANNI ROTONDO– sanktuarium Ojca Pio, modlitwa przy grobie. Czas

wolny. Przejazd na MONTE CASSINO – nawiedzenie opactwa św. Benedykta i św. Scholastyki.

Cmentarz Polskich Żołnierzy. Nocleg w Hotelu w NETTUNO- nad Morzem Tyreńskim – hotel

przy plaży. Obiadokolacja

5 DZIEŃ: RZYM. Po śniadaniu przejazd do WATYKANU, udział w audiencji generalnej z

udziałem papieża. Modlitwa na Anioł Pański. Po zakończonej audiencji czas wolny na zakup

pamiątek i posiłek. Przejście do Muzeów Watykańskich ze słynną Kaplicą Sykstyńską-

dzieło Michała Anioła, należą one do najważniejszych i najbogatszych muzeów na świecie,

zwiedzanie z przewodnikiem. Następnie przejście bezpośrednio z muzeum na zwiedzanie

wnętrza bazyliki św. Piotra i wizyta w miejscu spoczynku św. Jana Pawła II. Powrót do

hotelu -okolice Rzymu. obiadokolacja, nocleg.

6 DZIEŃ: RZYM. Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem, przejazd do centrum Rzymu

metrem zwiedzanie najciekawszych i najbardziej znanych zabytków Rzymu barokowego:

Fontanny di Trevi, Placu i Schodów Hiszpańskich (miejsce m.in. corocznych pokazów

mody), Panteonu. Kościół św. Andrzeja na Kwirynale. Dalej zwiedzanie Rzymu antycznego,

m.in.: Colosseum, Forum Romanum (centrum politycznego i towarzyskiego starożytnego

Rzymu), Kapitolu. W ciągu dnia msza święta. Powrót do hotelu w okolicach Rzymu,

obiadokolacja, nocleg.

7 DZIEŃ: Po śniadaniu przyjazd do CASCIA , miasta św. RITY- opiekunki trudnych spraw,

zwłaszcza w małżeństwie- Sanktuarium z sarkofagiem św. Rity. Chwila refleksji. przyjazd do

ASYŻU Zwiedzanie Bazyliki Świętego Franciszka z jej słynnymi freskami. Następnie spacer po

miasteczku – Piazza del Comune z kościołem Matki Bożej na Minerwie, dom narodzin św.

Franciszka i bazylika św. Klary. Przyjazd na nocleg do RIMINI nad Adriatykiem. Obiadokolacja.



8 DZIEŃ: Po śniadaniu czas wolny dla uczestników. Pobyt na plaży. Spacer po mieście.

Obiadokolacja. Wyjazd z Rimini o godzinie 19.00. Przejazd nocny przez Austrię i Czechy

9 DZIEŃ: Przyjazd do Wrocławia o godzinie 09.00

CENA ZAWIERA:

● Przejazd luksusowym autokarem (WC, DVD, klimatyzacja, mini barek) -2 kierowców

● Opłaty drogowe i opłaty wjazdowe do włoskich miast

● 3 noclegi w hotelu 3* w Nettuno

● 2 noclegi w hotelu 3* w Rimini

● 1 nocleg w hotelu 3* w San Giovanni Rotondo

● Pokoje 2-osobowe z łazienkami

● 6 x śniadania

● 7 x obiadokolacja

● Opieka pilota grupy od momentu wyjazdu do powrotu

● Ubezpieczenie KL i NNW

● Opłatę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i Funduszu Pomocowego

● Rezerwacja Mszy Świętych według programu

CENA NIE ZAWIERA:

✔ Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów

✔ Wynajęcie lokalnych przewodników – w Rzymie, Padwie, Asyżu i San Giovanni

Rotondo

✔ Wynajęcie Tour Guidów- zestawów słuchawkowych nadawczo odbiorczych

✔ Biletów komunikacji publicznej w Rzymie i Nettuno

RAZEM: 70 € /osoba – płatne u pilota grupy.

CENA: 2450 PLN /osoba


