PIELGRZYMKA DO RZYMU
I SANKTUARIÓW ITALII
WENECJA * LORETO * MONTE CASSINO * RZYM * ASYŻ * PADWA
Dzień 1 sobota 07.09.2019
Wyjazd z Szyku o godzinie 5:00 przejazd tranzytowy przez Czechy i Austrię do Włoch.
Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w północnej części Włoch. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2 niedziela 08.09.2019
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Wenecji. Rejs tramwajem wodnym na Plac św. Marka,
spacer po mieście, w czasie którego zobaczymy między innymi: Bazylikę Św. Marka -sanktuarium
skrywające relikwie Św. Marka, sprowadzone z podbitego w 1204 roku Konstantynopola, Wieżę Zegarową,
Pałac Dożów oraz Most Westchnień. Przejazd do hotelu, czas na odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3 poniedziałek 09.09.2019
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu przejazd do Loreto - nawiedzenie Bazyliki z domkiem Matki Bożej.
Następnie przejazd na Monte Cassino, które wraz z opactwem benedyktyńskim w czasie trwania
II wojny światowej było kluczowym punktem obrony niemieckiej „linii Gustawa” zdobytym przez żołnierzy
II korpusu. U podnóża klasztoru nawiedzimy Cmentarz Żołnierzy Polskich.
Przejazd do hotelu w okolicach Rzymu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4 wtorek 10.09.2019
Po śniadaniu przejazd do Rzymu. Zwiedzanie Watykanu – Plac św. Piotra, Bazylika Św. Piotra, nawiedzenie
grobu św. Jana Pawła II. Po południu zwiedzanie Rzymu antycznego, między innymi Forum Romanum
i Colosseum .Powrót do hotelu położonego w okolicach Rzymu, czas na odpoczynek, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5 środa 11.09.2019
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu przejazd do Rzymu. Udział w Środowej audiencji generalnej
z Papieżem Franciszkiem. Spacer po Rzymie barokowym: Piazza Navona, Fontanna di Trevi, Panteon,
Schody Hiszpańskie. Czas wolny na zakupy pamiątkowe.
Późnym popołudniem wyjazd z Rzymu, przejazd do hotelu w okolicach Asyżu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 6 czwartek 12.09.2019
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Asyżu - miejsca urodzenia św. Franciszka i św. Klary.
Asyż nazwany miastem pokoju wznosi się na wzgórzu Subasio do dnia dzisiejszego zachował prawie
nienaruszony średniowieczny wygląd. Nawiedzenie Bazyliki św. Franciszka oraz Bazyliki św. Klary,
czas wolny na zakup pamiątek.
W godzinach wieczornych zakwaterowanie w hotelu w północnej części Włoch, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 7 piątek 13.09.2019
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, przejazd do Padwy, siedziby jednego z najstarszych
uniwersytetów, na którym studiowali między innymi Jan Kochanowski i Mikołaj Kopernik. Nawiedzenie bazyliki
św. Antoniego. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd tranzytowy przez Austrię i Czechy.
Dzień 8 sobota 14.09.2019
Powrót do Szyku w godzinach porannych.

termin: 07.09 – 14.09.2019
cena:

1600 zł

Cena obejmuje:

Przejazd autokarem klasy LUX z klimatyzacją, barkiem, WC i DVD, opiekę pilota, 6 noclegów w
hotelach*** 6 śniadań, 6 obiadokolacji, ubezpieczenie KL i NNW , TFG, program zwiedzania.

Cena nie obejmuje:
Obowiązkowo płatne koszty uczestnictwa w całym programie 130 euro / osobę (bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, przewodnicy lokalni, taksa klimatyczna i miejska, tour guide system, wjazdy do
miast, przejazdy komunikacją miejską w Rzymie, rejs statkiem w Wenecji)

UCZESTNICY PIELGRZYMKI MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE DOWODY OSOBISTE !
Biuro Podróży Online Tr@vel
tel. 12 251 49 41 , kom. 509 989 466

ZGŁOSZENIA NA PIELGRZYMKĘ PRZYJMOWANE SĄ W KANCELARII PARAFIALNEJ
zaliczka przy zgłoszeniu uczestnictwa wynosi 200 zł - termin zgłoszeń do dnia 31.03.2019

