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Pielgrzymka do Włoch - 8 dni 
 

               

MARIA WORTH – PADWA – CHIUSI DELLA VERNA – ASYŻ – SANTA MARIA DEGLI ANGELI  
RIVOTORTO – FONTE COLOMBO – GRECCIO – CASCIA – RZYM – WATYKAN – AREZZO – SIENA 

 
Termin: 06.05 – 13.05.2019 r. 

Dzień 1: Wyjazd z Polski,  
Rano, około godziny 5.00 spotkanie na wyznaczonym parkingu, pakowanie bagaży, wyjazd w kierunku Czech i Austrii. 
W drodze zatrzymamy się w Maria-Worth, w okolicy Klagenfurtu. To Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej z IX w., 
położone nad największym w Karyntii jeziorem, które dziś słynie jako centrum misyjne. Kontynuacja podróży. Nocleg 
na terytorium Włoch, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 2: Padwa, Chiusi della Verna 
Rano śniadanie w hotelu, następnie przyjedziemy do Padwy – miasta św. Antoniego. Krótki spacer przez Prato della 
Valle do Bazyliki Świętego – Il Santo. Nawiedzimy Grób św. Antoniego i kaplicę relikwii. Następnie przejdziemy  
do kościoła Kapucynów – sanktuarium św. Leopolda Mandića - Apostoła Sakramentu Pojednania. Kościółek był 
zniszczony bombami w czasie II wojny światowej. Cudem ocalała cela o. Leopolda, gdzie przez ponad 40 lat spowiadał. 
Po południu przejazd do sanktuarium Chiusi Della Verna. Połączenie historii, duchowości, sztuki i przyrody sprawia, że 
La Verna to wyjątkowe miejsce. Tutaj 14 lub 15 września 1224 r. św. Franciszek otrzymał stygmaty. Klasztor znajduje 
się na wysokości 1130 m. n.p.m. w lesie należącym do Parku Narodowego Foreste Casentinesi. Po zakończonym 
zwiedzaniu przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 3: Asyż, Santa Maria degli Angeli, Rivotorto 
Rano po śniadaniu zwiedzanie średniowiecznego miasta św. Franciszka – Asyżu. W programie nawiedzenie bazyliki  
z grobem Świętego, bazyliki św. Klary, kościoła św. Damiana, Chiesa Nuova, gdzie znajduje się dom św. Franciszka  
i Oratorium, gdzie według tradycji się urodził. Następnie przejazd do Santa Maria degli Angeli, która jest relikwiarzem 
małego kościółka Porziunkuli, w pobliżu którego św. Franciszek zmarł. Po południu zwiedzimy Rivotorto - jest to 
miejscowość niedaleko Asyżu, w której św. Franciszek wraz z braćmi zamieszkał w niewielkiej szopie nad strumieniem. 
Do dziś w tym miejscu zachowały się domki zamieszkałe wówczas przez braci mniejszych. Wieczorem powrót do 
hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 4: Fonte Colombo, Greccio, Cascia 
Rano po śniadaniu przejedziemy do Fonte Colombo, gdzie powstała Reguła Zakonu i Biedaczyna z Asyżu przeszedł 
operację oczu, a następnie do Greccio – miasteczka na wysokości 750 m n.p.m., na zboczu góry na której znajduje się 
klasztor-pustelnia św. Franciszka z Asyżu. To właśnie tutaj święty jako pierwszy na świecie wprowadził w Kościele 
Katolickim zwyczaj urządzania żłóbka z okazji Wigilii Bożego Narodzenia. Po południu w programie miasto Świętej Rity, 
patronki spraw trudnych i beznadziejnych - Cascia. Tu nawiedzimy kościół, gdzie do dnia dzisiejszego złożone jest  
w kryształowym sarkofagu jej nienaruszone ciało. Zobaczymy również klasztor, w którym spędziła ostatnie lata 
swojego życia. Wieczorem przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
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Dzień 5: Rzym, Watykan 
Po śniadaniu przejedziemy do Rzymu. Zobaczymy Bazylikę św. Jana na Lateranie oraz Bazylikę Santa Maria Maggiore. Po 
południu zobaczymy Plac Wenecki oraz najsłynniejsza fontanna Rzymu - Fontanna di Trevi. Dzień zakończymy  
w Bazylice św. Pawła za Murami. Wieczorem przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 6: Watykan, Arezzo  
Rano śniadanie (jeżeli będzie możliwa rezerwacja Mszy Św. przy grobie św. Jana Pawła II – bardzo wczesny wyjazd  
z hotelu i możliwe śniadanie w formie suchego prowiantu). Przejazd do Watykanu. Nawiedzimy Bazylikę św. Piotra. 
Modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II. Około południa przejedziemy do Arezzo. W programie spacer po 
średniowiecznej starówce. Zobaczymy Piazza Grande, kościół Santa Maria della Pieve wyróżniający się  
4-kondygnacyjną fasadą i uznawany za jeden z najpiękniejszych kościołów w Toskanii, Katedrę oraz Palazzo Pretorio. 
Wieczorem przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 7: Siena 
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Sieny - odwiecznej rywalki Florencji. Miasta, które w całości zachowało swój 
średniowieczny charakter. Zwiedzanie: Kościół św. Dominika, gdzie znajdują się relikwie św. Katarzyny, Sanktuarium 
św. Katarzyny, Piazza del Campo, gdzie dwa razy w roku odbywają się słynne wyścigi zwane “Palio”. Na zakończenie 
nawiedzimy sieneńską Katedrę. Po zakończonym zwiedzaniu wyruszymy w drogę powrotna do Polski. Nocny przejazd 
autokarem. 
 
Dzień 8: Powrót do Polski  
Przyjazd do parafii około południa. Pożegnanie z pilotem i zakończenie pielgrzymki. 
 

Cena: 1 790 PLN/osoby 
(kalkulacja dla grupy 46 osób) 

Cena zawiera: 
 Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, barek (płatny we własnym zakresie), video, wc, rozkładane fotele); 

 6 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2 - osobowe z łazienkami); 

 Wyżywienie 2 x dziennie (6 śniadań, 6 obiadokolacji); 

 Ubezpieczenie Signal Iduna: NNW (7 000 PLN) i KL (10 000 EUR) z uwzględnieniem ryzyka chorób przewlekłych; 

 Opieka doświadczonego pilota; 

 Przedstawiony program zwiedzania; 

 Podatek VAT. 
Cena nie zawiera: 

 Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, wjazdów do miast, komunikacji miejskiej, 
taksy klimatycznej, słuchawek podczas zwiedzania, obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  
(około 85 EUR/osoby – płatne u pilota);  

 Napoi do obiadokolacji; 

 Dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu (75 PLN/osoby – płatne w dniu zapisu na 
pielgrzymkę);   

 Wydatków własnych;  

 Dopłaty do pokoju 1-osobowego; 

 Świadczeń nie wymienionych w ofercie. 
Ważne informacje: 

 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.  

 Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości. 
 Gwarantujemy rezerwację Mszy Św. w szczególnych miejscach na trasie zwiedzania. 
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