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Pielgrzymka do Włoch: Asyż - Cascia - Roccaporena – Rzym – Neapol 
– Pietralcina - San Giovanni Rotondo - Manoppello – Loreto 

 

 Termin: 23.09 – 02.10.2020r.      Cena: 2.100 zł   
 

1.Dzień:  
Zbiórka o godz.14:30. Wyjazd  w kierunku Włoch. Przejazd przez Czechy  
i Austrię.   
2.Dzień:  
Przejazd do ASYŻU – miasta św. Franciszka. Zwiedzanie Bazyliki Matki Boskiej 
Anielskiej ze słynną Porcjunkulą i ogrodem różanym w Santa Maria Degli 
Agnelli, Bazyliki św. Franciszka Piazza Comune ze świątynią Minerwy, kościoła 
św. Klary.  Przejazd na obiadokolację oraz nocleg do hotelu. 
3.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do CASCII. Zwiedzanie  miasteczka i 
sanktuarium związanego z postacią św. Rity, patronki spraw beznadziejnych. 
Czas wolny. Następnie przejazd do miejsca urodzenia św. Rity- 
ROCCAPORENA. Zwiedzanie miejscowości. Czas wolny. Kolejno przejazd do 
hotelu w Fiuggi. Obiadokolacja i nocleg.  
4.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd na MONTE CASSINO, zwiedzanie Opactwa 
Ojców Benedyktów na wzgórzu Cassino, następnie chwila zadumy na 
cmentarzu żołnierzy poległych w bitwie o wzgórze Cassino. Przejazd do 
NEAPOLU. Zwiedzanie miasta: kościół Matki Bożej z Lourdes i św. Józefa (grób 
ks. Dolindo Ruotolo), kościół Gesu Nuovo (grób św. Józefa Moscatiego), 
starówka oraz katedra (relikwie św. Januarego). Czas wolny. Następnie 
przejazd do hotelu w okolice Neapolu. Zakwaterowanie, obiadokolacja oraz 
nocleg. 
5.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu wycieczka na Wezuwiusz -to jeden z pięciu 
najgroźniejszych wulkanów na ziemi, a teren wokół niego to najgęściej 
zaludniony region wulkaniczny świata. Swoją sławę zyskał poprzez erupcję z 79 
roku, podczas której zginęły tysiące osób i zostały zniszczone miasta: Pompeje, 
Herkulanum, Oplontis oraz Stabie. Następnie przejazd  do PIETRALCINY – 
miasteczka w którym urodził się Święty Ojciec Pio. Zwiedzanie pamiątek z 
czasów dzieciństwa i wczesnej młodości Ojca Pio. Kolejno przejazd do SAN 
GIOVANNI ROTONDO. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
6.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu zwiedzanie kompleksu Sanktuarium Ojca Pio. Czas 
wolny. Obiadokolacja. Nocleg. 
7.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu przejazd do MANOPPELLO- miasteczko słynie z 
przechowywanego  w kościele o. kapucynów Volto Santo - Świętego Oblicza, 
całunu, którym przykryto twarz Chrystusa po złożeniu do grobu, zwiedzanie. 
Ostatnim punktem programu w tym dniu będzie wizyta w Papieskim 
Sanktuarium Santa Casa w LORETO - Papieskie Sanktuarium Większe Świętego 
Domu Madonny z Loreto. Przejazd do hotelu w okolice Rimini (miejscowość 
nadmorska). Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg. 
8.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu czas wolny na zażywanie kąpieli wodnych  
i słonecznych. Tradycyjna włoska kolacja z winem i tańcami. Nocleg. 
9.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu czas wolny na zażywanie kąpieli wodnych 
i słonecznych. Obiadokolacja oraz nocleg. 
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10.Dzień:  
Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski. Przyjazd w godzinach 
nocnych. Zakończenie pielgrzymki. 
                        
   Uwaga: W każdym dniu pielgrzymki zostanie zorganizowana Msza Święta 
             
 
Świadczenia zawarte w cenie: 
- Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach ***, pokoje 2–3 osobowe  
        z  łazienkami 
- Wyżywienie: 7 obiadokolacji i 8 śniadań + 1 kolacja z tradycyjnymi włoskim  
        przysmakami, winem oraz tańcami 
- Pilot - przewodnik  
- Autokar (Klimatyzacja, barek, WC, video) 
- Ubezpieczenie: NW (15.000 zł), KL (20.000 Euro), bagażu (1.000 zł)  
        + CP (choroby przewlekłe) 
-       Serwis plażowy w VIII i IX dniu trwania pielgrzymki 
 
Uwaga:  
Obligatoryjnie należy posiadać  120 Euro. Kwota ta nie podlega rozliczeniu i 
obejmuje bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, opłaty turystyczne przy 
wjeździe do miast, bilety na miejski autobus, bilety na metro, miejscowych 
przewodników, słuchawki oraz opłatę za taksę klimatyczną. Cena pielgrzymki nie 
obejmuje opłat  za napoje do obiadokolacji. Kolejność zwiedzanych obiektów 
może ulec zmianie.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


