Pielgrzymka Włochy
RZYM - Asyż – Cascia - Mt. Cassino - San
Giovanni Rotondo - Manopello - Lanciano - Loreto – Rimini Padwa - Wenecja

Termin : 10 -19.10.2016

CENA: 1.890 zł/os-

grupa min 42 uczestników + ksiądz, pilot i 2 kierowców

CENA obejmuje:






przejazd autokarem lux



ubezpieczenie PZU Voyager NNW (do 10.000 zł) i KL(do 40.000 zł)

8 noclegów hotelach 3 * pokoje 2,os z łazienkami
wyżywienie : 8 śniadań i 8 obiadokolacji
opiekę pilota na całą trasę – nie oprowadza w miejscach zastrzeżonych
dla lokalnych przewodników

CENA nie obejmuje:
 kosztów biletów wstępu, wjazdów do miast włoskich lub dojazdów komunikacją miejską, lokalnych
przewodników w Rzymie i Wenecji - ok. 70-80 EURO
 wyżywienia na czas podróży poza posiłkami wskazanymi w programie

Program wyjazdu :
I – dzień - 10.10.2016 - przejazd do Włoch
Wyjazd z Polski we wczesnych godzinach rannych (sugerujemy godz. 3.00), przejazd do Włochzakwaterowanie w hotelu k. Rovigo – obiadokolacja, nocleg.

II dzień –11.10.2016 - Asyż, Cascia, Rzym
Śniadanie, przyjazd do Asyżu miejsca urodzenia św. Franciszka i św. Klary: Bazylika Santa Maria
degli Angeli (Bazylika Matki Bożej Anielskiej) – której częścią jest kościół Porcium Culi, Bazylika
Św. Klary z relikwiami świętej i bazylika Św. Franciszka z kryptą, w której złożono ciało Świętego
(bazylika wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO), Plac Ratuszowy,
spacer ulicami Starego Miasta ze wspaniale zachowanym charakterem epoki średniowiecza
- dalsza podróż w okolice Rzymu, na trasie nawiedzenie Sanktuarium Św. Rity w miasteczku
Cascia- świętej od spraw trudnych i beznadziejnych.
Przyjazd - zakwaterowanie w hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja, nocleg.

III- dzień- 12.10.2016 - RZYM
Śniadanie, wyjazd do Rzymu(na miejscu poruszanie się
po mieście bez autokaru z wykorzystanie środków
komunikacji miejskiej) – udział w Audiencji Generalnej
na Palcu Świętego Piotra, zwiedzanie z lokalnym
przewodnikiem: Bazylika Św. Piotra, nawiedzenie Grobu
Jana Pawła II, spacer od Pałacu Anioła, przez Piazza
Navona, Fontannę di Trevi do Placu Hiszpańskiego –
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

IV -dzień –13.10.2016 - RZYM
Śniadanie, przyjazd do Rzymu, zwiedzanie z lokalnym
przewodnikiem (bez autokaru z wykorzystanie środków
komunikacji miejskiej) Rzym Antyczny: Koloseum ,
Forum Romanum , Palatyn, Kapitol, Panteon. Czas wolny.
Następnie spacer przez Teatr Marcellusa do Ust Prawdy
(Santa Maria in Casmedin) dalej na wzgórze Awentyn
( Siedziba Zakonu Kawalerów Maltańskich, kościół Santa
Sabina oraz ogród pomarańczowy z przepiękną panoramą
Rzymu). Obiadokolacja i nocleg w okolicach Rzymu.

V dzień – 14.10.2016 - RZYM
Śniadanie, przejazd do Rzymu, Katakumby Św.
Kaliksta z grobem Św. Cecylii, Msza Święta – zwiedzanie
z lokalnym przewodnikiem: Bazylika Św. Pawła za
Murami, LATERAN i Święte Schody, Bazylika Santa
Croce św. Krzyża z Jerozolimy z relikwią Krzyża
Chrystusowego, Santa Maria Maggiore, Czas wolny.
Powrót na obiadokolację i nocleg do hotelu.

VI dzień –15.10.2016-Monte Cassino – Gargano
Śniadanie, wyjazd do Monte Cassino - Klasztor
Benedyktynów, cmentarz żołnierzy polskich Gen Andersa.
Przyjazd na Półwysep Gargano Obiadokolacja i nocleg
San Giovanni Rotondo.

VII dzień -16.10.2016 - Monte San Angelo, San Giovanni Rotondo
Śniadanie, program pielgrzymkowy w San Govanni Rotondo (miejsce kultu Ojca Pio), przejazd
do Monte San Angelo (Sanktuarium Michała Archanioła), następnie przejazd malowniczą trasą
wybrzeżem Półwyspu Gargano do Vieste - głównego kurortu - odpoczynek na plaży, spacer po
Starówce - 3 godzinny rejs łodziami motorowymi do przepięknych nadmorskich skalnych grot
Powrót do San Giovanni Rotondo na obiadokolację i nocleg.

VIII dzień –17.10.2016 - Lanciano, Manopello, Loreto – Rimini
Śniadanie, wyjazd do Lanciano (miejsce Cudu Eucharystycznego) oraz Manopello
( Sanktuarium, gdzie jest przechowywana chusta św. Weroniki), dalsza podróż przez Rivierę
Conero do Loreto (ośrodka pielgrzymkowego, miejsce kultu maryjnego. Nawiedzenie Domku
Maryjnego z Nazaretu, modlitwa na cmentarzu żołnierzy polskich gen. Andersa, przyjazd na
obiadokolację i nocleg w okolicach Rimini.

IX dzień – 18.10.2016 - Padwa, Wenecja
śniadanie, przyjazd do Padwy -konieczny 9-godzinny postój autokaru i przerwa pracy kierowców
(Bazylika św. Antoniego, Piazza Della Erbe), następnie przejazd kolejką podmiejską do Wenecji,
( czas jazdy ok 40 min. ) zwiedzanie miasta: wycieczka po
Canale Grande tramwajem wodnym (w cenie imprezy), Plac i
Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów, wieża zegarowa, Most
Westchnień, Most Rialto, czas wolny, Wieczorem wyjazd
kolejką do Mogliano Veneto ( czas jazdy ok 20 min. ) ,
przesiadka na autokar. Wyjazd do Polski .

X dzień – 19.10.2016 -powrót do Polski
Powrót do Polski w późnych godzinach rannych .

