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PIELGRZYMKA DO WŁOCH
DZIĘKCZYNNA - ZA DAR RELIKWII ŚW.JANA PAWŁA II
KALHENGERG – BOLONIA – FLORENCJA – SIENA – ASYŻ – CASCIA –
RZYM – NEAPOL – POMPEJE – ORVIETO – PADWA – GRAZ

TERMIN: 04 – 13.08.2018
(bez nocnych przejazdów)

Dzień 1 (03/04.08.2018, sobota): Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach nocnych ok.03.30 z dnia
03/04.08.2018. Przejazd przez Czechy do Austrii. Nawiedzenie Polskiego Sanktuarium Narodowego na
wzgórzu KAHLENBERG, z którego dnia 12 września 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski dowodził
zwycięską bitwą o Wiedeń z Turkami. Udział we Mszy św. w kościele św. Józefa, który od 1906 roku
prowadzony jest przez polskich księży zmartwychwstańców. Zwiedzenie muzeum upamiętniającego
zwycięstwo polskie w Odsieczy Wiedeńskiej. Dalszy przejazd w kierunku Włoch. W godzinach
wieczornych przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i 1 nocleg w Tarvisio.
Dzień 2 (05.08.2018, niedziela): Śniadanie. Przejazd do BOLONII- stolicy regionu Emilia Romania.
Zwiedzanie miasta: kościół św. Petroniusza, obecna Biblioteka Miejska Archiginnasio, Piazza Maggiore,
Piazza del Nettuno z imponującą fontanną Neptuna, siedziba Uniwersytetu Bolońskiego, słynne Due
Torri – dwie krzywe wieże, będące symbolem miasta, Convento San Domenico z grobem św. Dominika.
Udział we Mszy św. Przejazd do hotelu w Montecatini Terme. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 2 nocleg.
Dzień 3 (06.08.2018, poniedziałek): Śniadanie. Przejazd do TOSKANII, uchodzącej za jeden z
najpiękniejszych regionów Włoch, do FLORENCJI. Zwiedzanie - stolicy Toskanii, kolebki renesansu.
Spacer przez Piazza della Signoria- plac, na którym wznoszą się wspaniałe rzeźby min. fontanna
Neptuna, Dawid - najwspanialsze dzieło Michała Anioła oraz Herkules i Kakus, Pałac Vecchio, Ponte
Vecchio na rzece Arno- Most Złotników, Katedra Santa Maria del Fiore (Duomo; Matki Boskiej Kwietnej)
z charakterystyczną kopułą. Z zewnątrz - bogactwo i przepych, w środku - ascetyzm i surowość, Wieża
Giotta, Baptysterium, kościół Santa Croce, który jest swoistym Panteonem Narodowym. Następnie
przejazd do
SIENY – odwiecznej rywalki Florencji. Miasta, które w całości zachowało swój
średniowieczny charakter. Zwiedzanie: Katedry- jednej z najpiękniejszych we Włoszech, Piazza del
Campo- serca Sieny, gdzie dwa razy w roku odbywają się słynne wyścigi zwane ''Palio', spacer po
starówce, Palazzo Publico. Nawiedzenie Bazyliki San Domenico, w której znajdują się relikwie św.
Katarzyny. Udział we Mszy św.
Przejazd do Chianciano Terme. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. 3 nocleg.
Dzień 4 (07.08.2018, wtorek): Śniadanie. Przejazd do UMBRII, do ASYŻU. Nawiedzenie miejsc
związanych z życiem i kultem św. Franciszka. Zwiedzenie Bazyliki św. Franciszka: część górną z
freskami Giotta oraz część dolną, w której znajduje się krypta z grobem świętego. Udział we Mszy św.
Następnie przespacerujemy do Bazyliki św. Klary, założycielki klasztoru klarysek i patronki telewizji.
Modlitwa przy grobie świętej oraz w kaplicy z cudownym krzyżem San Damiano, przed którym św.
Franciszek usłyszał znamienne słowa; „Franciszku, napraw mój Kościół”. Przejazd do Asyżu Dolnego:
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nawiedzenie Porcjunkuli – Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej z kaplicą wzniesioną w miejscu śmierci św.
Franciszka. Przejazd do CASCIA – miejsca, gdzie św. Rita wstąpiła do klasztoru św. Marii Magdaleny.
Zapoznanie się z historią miejsca. Modlitwa przy grobie Świętej, która uchodzi za Patronkę spraw
beznadziejnych. Przejazd do hotelu w okolice Rzymu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i 4 nocleg.
Dzień 5 (08.08.2018, środa): Śniadanie. Przejazd do WATYKANU. Dla chętnych możliwość
uczestnictwa w Audiencji Generalnej. Przejazd do Bazyliki św. Jana na Lateranie – głównej katedry
biskupa Rzymu. Nawiedzenie kaplicy Santa Scala, gdzie – według tradycji – znajdują się schody, po
których szedł Jezus do Piłata. Nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Większej z łaskami słynącym
wizerunkiem Wyzwolicielki Ludu Rzymskiego. Udział we Mszy św. Następnie spacer po Rzymie
antycznym z lokalnym przewodnikiem, gdzie podziwiać będziemy symbol miasta- Koloseum, ruiny
rzymskich, starożytnych świątyń- Fora Cesarskie z okazałymi Łukami Triumfalnymi czy doskonale
zachowanymi kolumnami. Powrót do hotelu na obiadokolację. 5 nocleg.
Dzień 6 (09.08.2018, czwartek): Wczesne śniadanie. Przejazd do WATYKANU. Nawiedzenie Bazyliki
św. Piotra, udział we Mszy św. przy grobie św. Jana Pawła II. Czas wolny na prywatną modlitwę.
Zwiedzanie Bazyliki z przewodnikiem. W godzinach popołudniowych spacer po Rzymie barokowym,
zobaczymy: Piazza Navona z Bazyliką św. Agnieszki i trzema imponującymi fontannami, Panteonnajlepiej zachowana starożytna świątynia, Fontanna di Trevi- perła barokowego kunsztu oraz Plac
Hiszpański ze słynnymi schodami. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 6 nocleg.
Dzień 7 (10.08.2018, piątek): Śniadanie. Przejazd do KAMPANII, do NEAPOLU. Zwiedzanie miasta z
przewodnikiem miejscowym: Plac Garibaldiego, Katedra (z kaplicą relikwii św. Januarego), kościół San
Giuseppe dei Nudi, w którym znajduje się grób Sługi Bożego Dolindo Ruotolo (charyzmatyka na wzór
Ojca Pio). Przejazd do pobliskich POMPEI - miasta położonego u stóp Wezuwiusza, którego wybuch w
79 roku spowodował, że miasto zachowało dla potomności swój specyficzny charakter, kryjąc domy i
swoich mieszkańców pod górą popiołów. Nawiedzenie Bazyliki Matki Boskiej Różańcowej, która została
wybudowana z prośbą o pokój na świecie. Zapoznanie się z historią miejsca, z którego pochodzi słynna
na cały świat „Nowenna Pompejańska”. Udział we Mszy św. Czas wolny na prywatną modlitwę przez
łaskami słynącym obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z otoczeniu św. Katarzyny ze Sieny i św.
Dominika oraz zakup pamiątek. Przejazd do hotelu w okolicach Pompei. Obiadokolacja i 7 nocleg.
Dzień 8 (11.08.2018, sobota): Śniadanie. Przejazd do ORVIETO – miejsca Cudu Eucharystycznego.
Nawiedzenie katedry NMP, w której znajduje się cudowny korporał. W sierpniu 1263 roku zatrzymał się w
Bolsenie, niedaleko Orvieto, kapłan – Piotr z Pragi, aby pomodlić się przy grobie św. Krystyny w kościele
jej poświęconym. Jak uczy tradycja, Bóg jednak wybrał jego i to miejsce, aby objawić światu Tajemnicę
Eucharystycznej Obecności. Odprawiając Mszę Świętą, w chwili konsekracji, kiedy wzniósł Hostię nad
kielichem Piotr z Pragi ujrzał, że Hostia obficie krwawi, choć zachowała postać białego chleba, a krew
spływa na korporał i obrus ołtarzowy. Zwiedzimy XIV-wieczna Katedrę, która kryje wewnątrz cenne
relikwie: hostię i kapłański korporał. Po zwiedzeniu Katedry warto przystanąć na placu i podziwiać słynną
średniowieczną wieżę oraz udać się do sklepików z pamiątkami. Udział we Mszy św. Przejazd do hotelu
w Chianciano Terme. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i 8 nocleg.
Dzień 9 (12.08.2018, niedziela): Śniadanie. Przejazd do PADWY. Nawiedzenie bazyliki św. Antoniego
(il Santo). Modlitwa przy grobie Świętego i udział we Mszy św. Spacer po mieście: skwer Prato della
Valle z posągami zasłużonych postaci miasta. Nawiedzenie bazyliki św. Justyny – patronki Padwy z
grobem św. Łukasza Ewangelisty. Przejazd na nocleg do Tarvisio. Zakwaterowanie w hotelu,
obiadokolacja i 9 nocleg.
Dzień 10 (13.08.2018, poniedziałek): Śniadanie. Przejazd do kraju. Po drodze nawiedzenie
sanktuarium maryjnego MARIATROST w Grazu. Zwiedzanie barokowej świątyni, którą papież Jan Paweł
II wyniósł do godności Bazyliki Mniejszej w 1999 roku. Bazylika majestatycznie wznosi się nad miastem
w otoczeniu gór. Zapoznanie się historią miejsca. Modlitwa przed cudowną figurą Matki Bożej z
Dzieciątkiem. Udział we Mszy św. na zakończenie wspólnego pielgrzymowania. Powrót do Polski w
godzinach nocnych. Zakończenie pielgrzymki.

Cena: 2400,00 zł (przy grupie 45 osób płacących)
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CENA ZAWIERA:
- ZAKWATEROWANIE: 9 noclegów w hotelach ***/**** (pokoje 2,3os. z łazienkami):
- WYŻYWIENIE: 2 x dzienne (śniadania wzmocnione, obiadokolacje serwowane składające się z
2 dań i deseru)
- TRANSPORT: przejazd komfortowym autokarem (WC, barek, klimatyzacja, DVD)
- OPIEKĘ PILOTA na całej trasie wycieczki
- REALIZACJĘ PROGRAMU turystycznego,
- UBEZPIECZENIE NNW następstwa nieszczęśliwych wypadków na sumę 15.000 zł, KL koszty
leczenia 10.000 eur, KR koszty ratownictwa 5.000 eur, CP choroby przewlekłe 10.000 euro, bagaż
1.000 zł firmy Signal Iduna Polska S.A.
- REZERWACJĘ MSZY ŚWIĘTYCH
- OPIEKĘ DUCHOWĄ KAPŁANA
- TFG (turystyczny fundusz gwarancyjny)
CENA NIE ZAWIERA:
- wybrane bilety wstępów do zwiedzanych obiektów,
- kosztu przewodników lokalnych w Bolonii, Florencji, Sienie, Rzymie, Asyżu, Neapolu
- słuchawek tzw. Audio Guide plus w Bazylice na Watykanie
- taksy klimatycznej,
- innych, lokalnych środków transportu
Należy przygotować ok. 80 euro.
(będzie zbierane przez pilota podczas realizacji pielgrzymki)
Cena nie zawiera napoi do obiadokolacji. Na miejscu w restauracji można zakupić u kelnera wodę,
wino, piwo, soki czy inne napoje. Ceny na bieżąco będą podawanie przez pilota.
Przelewy dokonujemy na adres:
Biuro Podróży „Vero Travel” Beata Wilk
ul. Krakowska 37, 45 – 075 Opole
konto bankowe BZ WBK SA 51 1090 2590 0000 0001 2303 7371
tytułem: pielgrzymka do Włoch 4-13.08.2018

