Samolotowa
PIELGRZYMKA do WŁOCH
Termin: 8 – 15.10.2022
Rzym – Watykan – Monte Cassino – Neapol – Pompeje – Pietrelcina – San
Giovanni Rotondo – Monte San Angelo – Lanciano – Manopello
1 dzień (8.10.2022 sobota):
Wyjazd z miejsca zbiórki we wczesnych godzinach porannych, przejazd na lotnisko w Krakowie, odprawa bagażowa
i przelot do Rzymu. Przylot na miejsce w godzinach przedpołudniowych, przejazd i zwiedzanie Bazyliki św. Pawła za
murami (Msza Św.). Przejazd do Katakumb Św. Kaliksta – nawiedzenie miejsca pochówku pierwszych chrześcijan.
Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg (1).
2 dzień (9.10.2022 niedziela):
Po śniadaniu przejazd na Watykan, zwiedzanie Bazyliki i Placu św. Piotra, nawiedzenie grobu Jana Pawła II. Msza Św. i udział w niedzielnej
Modlitwie Anioł Pański. Spacer w centrum z Przewodnikiem: Zamek Anioła, Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek, Panteon, Piazza Colonna,
Kościół pod wezwaniem Trójcy Św., Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg (2).
3 dzień (10.10.2022 poniedziałek):
Po śniadaniu przejazd na całodzienne zwiedzanie Rzymu: Koloseum (z zewnątrz), Forum Romanum, Kapitol, Bazylika Św. Piotra w Okowach.
Nawiedzenie Bazyliki Matki Bożej Większej, Bazylika św. Jana na Lateranie, Baptysterium, Święte Schody. Msza Św. w jednym z Kościołów.
Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg (3).
4 dzień (11.10.2022 wtorek):
Po śniadaniu przejazd na Monte Cassino (Opactwo Św. Benedykta i Cmentarz Polski). Dalszy przejazd do Neapolu i zwiedzanie, m.in.
nawiedzenie Katedry św. Januarego i kościoła San Giuseppe dei Nudi i modlitwa przy grobie ks. Dolindo Ruotolo. Wieczorem obiadokolacja i
nocleg w hotelu w okolicach Neapolu (4).
5 dzień (12.10.2022 środa):
Po śniadaniu przejazd do Pompei i nawiedzenie Sanktuarium Królowej Różańca z cudownym obrazem w Pompejach, grobu Bartolomeo Longo.
Dalszy przejazd do miejscowości Pietrelcina i zwiedzanie miejsc związanych z dzieciństwem św. Ojca Pio: kościół Matki Bożej Anielskiej, dom
rodzinny św. Ojca Pio, kościół św. Anny, gdzie był ochrzczony. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w San Giovanni Rotondo (5).
6 dzień (13.10.2022 czwartek):
Po śniadaniu pobyt w San Giovanni Rotondo – zwiedzanie: Kościół antyczny (Msza Św.), Bazylika Ojca Pio z grobem świętego, muzeum św. Ojca
Pio wraz z celą świętego i krzyżem pod którym dostał stygmaty. Po południu przejazd do Monte San Angelo na Półwyspie Gargano – zwiedzanie
groty Michała Archanioła. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg (6).
7 dzień (14.10.2022 piątek):
Po śniadaniu przejazd do Lanciano, gdzie w VIII wieku miał miejsce cud eucharystyczny, Msza Św. Dalszy przejazd do Manopello, gdzie znajduje
się "chusta św. Weroniki”, na której według legendy odcisnęło się Oblicze Jezusa złożonego w grobie. Wieczorem obiadokolacja i nocleg w hotelu
(7).
8 dzień (15.10.2022 sobota):
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Po drodze Msza św. w Sanktuarium Matki Boskiej Najczystszej Miłości Divino Amore w okolicy Castel di Leva.
Przelot do Polski. Przejazd autokarem do miejsca zbiórki i zakończenie pielgrzymki.

Cena:

2300PLN + 300EUR/os. (min. 35os.)
2200PLN + 300EUR/os. (min. 40os.)
2100PLN + 300EUR/os. (min. 45os.)

CENA ZAWIERA:









Przelot samolotem na trasie KRAKÓW – RZYM – KRAKÓW, opłaty lotniskowe, bagaż zasadniczy 20 kg i mały bagaż podręczny
Transfery autokarem z Parafii na lotnisko
Transport komfortowym i klimatyzowanym autobusem na terenie Włoch
Zakwaterowanie: 7 noclegów w hotelach ***, w pokojach dwu i trzy osobowych z łazienkami
* Dopłata do pokoju 1-os. wynosi 180eur/os.
Wyżywienie: 7 śniadań kontynentalnych wzmocnionych i 7 kolacji,
Pilot - Przewodnik w jęz. polskim
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Ubezpieczenie KL i NNW

CENA NIE ZAWERA:





Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, taxy (opłaty klimatycznej), opłat za przewodników miejscowych,, słuchawek systemu tour audio
Guide, opłat turystycznych związanych z realizacją programu – 120eur/os. ( zbierane w autokarze)
Napojów do kolacji
Wydatków własnych, posiłków nie wymienionych w programie
Ubezpieczenia od chorób przewlekłych (dodatkowo 100zł/os.), kosztów rezygnacji – 3,2% wartości imprezy

UWAGI:
1.
2.
3.

Program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie
Napoje do kolacji są dodatkowo płatne.
Dokumenty potrzebne w podróży – dowód osobisty lub ważny paszport

