Pielgrzymka WŁOCHY
9 dni termin: do ustalenia
Pasja podróżowania
Dzień 1//

24.09

Zbiórka uczestników wycieczki o godz. 20.00 (dzień wcześniej)
Przejazd do hotelu w okolice Cesenatico, po drodze Msza Św.
zakwaterowanie, obiadokolacja, spacer po plaży. odpoczynek.

Dzień 2//25.09

Śniadaniu, wykwaterowanie. Śniadanie Przejazd do Manopello, następnie do Lanciano - miejsce Cudu
Eucharystycznego i – Msza Święta. Przejazd do hotelu w okolice w San Giovani Rotondo,
zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek.

Dzień 3//

26.09

Po śniadaniu, nawiedzenie sanktuarium Ojcem Pio, w SGR który za
życia otrzymał stygmaty Chrystusa. Msza Święta, czas na
indywidualną modlitwę, spacery. Udział w wieczornej Adoracji
Najświętszego Sakramentu . Obiadokolacja, odpoczynek.

Dzień 4 //

27.09

Dzień 5 //

28.09

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Monte Sant’ Angelo –
spacer po Sanktuarium Michała Archanioła, Następnie Przejazd do
Pietrelciny, miejsca urodzenia Ojca Przejazd do hotelu, pod
Neapolem. Zakwaterowanie, obiadokolacja, odpoczynek.

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Neapolu, spacer
i objazd po mieście. Nawiedzenia miejsca życia i modlitwy ks.
Dolindo: kamienica, w której spędził ostatnie lata życia, kościół
Santa Teresa al Museo, w którym ojciec Dolindo odprawił swoją
pierwszą mszę po zniesieniu zakazu przez papieża Piusa XI.
Kościół San Giuseppe dei Vecchi e Immacolata di Lourdes – tu
znajduje się grób ojca Dolindo. Spacer uliczkami starówki wpisanej
na listę UNESCO: uliczka szopkarzy neapolitańskich z kościołami:
San Lorenzo, ulica Toledo, Piazza Plebiscito z Pałacem Królewskim i
inne. Przejazd na Monte
Cassino,
zwiedzanie
klasztoru benedyktynów (w
cenie) oraz
wizyta na
polskim
cmentarzu
wojskowym. Msza Święta
polowa. Przejazd do hotelu
pod Rzym, zakwaterowanie,
obiadokolacja, odpoczynek.

Zapewniamy:
• przejazd autokarem (dvd, klima,
wc. barek, rozsuwane siedzenia),
•opiekę pilota – przewodnika,
przewodników lokalnych
•ubezpieczenie NW i KL,
•8 noclegów w hotelu ***, pokoje 23 osobowe z łazienką, telewizorem,
• wyżywienie wg programu; śniadanie
kontynentalne wzmocnione,
obiadokolacje serwowane.
•opłaty drogowe, VAT, parkingi,
wstępy wg programu, metro w
Rzymie

CENA
=>ok 2450 zł/os.
(cena przy grupie od 45 osób)

UWAGI:
• program jest ramowy,
• niezbędny dokument do wyjazdu:
paszport lub dowód osobisty

• każdy pasażer może zabrać ze
sobą do 25 kg bagaży

Pielgrzymka WŁOCHY
9 dni termin: do ustalenia
Pasja podróżowania
Dzień 6//29.09

Wczesne śniadanie, przejazd do Rzymu i następnie metrem na
audiencje generalną w Watykanie audiencja odbędzie się w zależności od kalendarza Papieża,).
Następnie spacer po Rzymie Barokowym: Coloseum (z zewnątrz), Forum Romanum, Kapitol, Panteon
(wstęp bezpłatny), fontanna Di Trevi, Schody Hiszpańskie. Bazylika Św. Jana na Lateranie, Msza Święta.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, odpoczynek.

Dzień 7 //

30.09

Dzień 8 //

01.10

wczesne śniadanie (możliwe śniadanie prowiantowe). Przejazd metrem do Watykanu – Msza Św. przy
grobie Jana Pawła II (potwierdzenie Mszy będzie możliwe z początkiem sierpnia). Zwiedzanie Bazyliki Św.
Piotra oraz Muzea Watykańskie (wstęp w cenie). Przejazd do hotelu w okolicach Cascia, odpoczynek.

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Cascia, Msza Św. w sanktuarium Sw. Rity. Przejazd do Asyżu
(opłata wjazdowa w cenie) - miasta św. Franciszka. Na początek nawiedzimy Bazylikę Santa Maria degli
Angeli, która jest relikwiarzem małego kościółka Porcjunkuli, w pobliżu którego Św. Franciszek zmarł.
Następnie zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka (wstęp w cenie): dolnej z grobowcem świętego oraz górnej
z pięknymi freskami Giotta. Przejazd do hotelu pod Padwą, Zakwaterowanie, obiadokolacja odpoczynek.

Dzień 9 //

02.10

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i
nawiedzenie Bazyliki Św. Antoniego, Msza Święta.
Wyjazd do Polski. Przyjazd a miejsce zbiórki w godzinach
nocnych i zakończenie pielgrzymki. ,
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