PIELGRZYMKA DO ITALII (06-11.05.2019)
TRASA: Rzym–Monte Cassino–Monte Sant’Angelo-San Giovanni Rotondo–
Lanciano–Loreto–Padwa

Dzień 1 (poniedziałek)
Wyjazd z miejsca zbiórki na lotnisko, przylot do Rzymu, odbiór grupy,
zwiedzanie Rzymu: spacer na Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek,
Panteon, Fontanna di Trevi, Schody Hiszpańskie, Ołtarz Ojczyzny, Forum
Romanum, Colosseum (z zewnątrz), przejazd do hotelu w Santa Severa (nad
morzem, z prywatną plażą), Msza św., obiadokolacja, możliwość kąpieli w
Morzu Śródziemnym.
Dzień 2 (wtorek)
Śniadanie, wyjazd do Watykanu – uczestnictwo pielgrzymów we
Mszy Świętej przy grobie św. Jana Pawła II, zwiedzanie Bazyliki
i placu Św. Piotra, przejazd do Bazyliki św. Jana na Lateranie,
Święte schody, przejście do Kościółka z ikona MB Nieustającej
Pomocy, nawiedzenie Bazyliki MB Większej, przejazd do Bazyliki
św. Pawła za Murami, powrót do hotelu, obiadokolacja, możliwość
kąpieli w Morzu Śródziemnym.
Dzień 3 (środa)
Śniadanie, przejazd do Rzymu – Audiencja generalna u Ojca
Świętego Franciszka; – czas wolny na zakup pamiątek i
dewocjonaliów, po południu wyjazd do Monte Cassino,
nawiedzenie Cmentarza Żołnierzy Polskich, Msza św., czas na modlitwę oraz zwiedzanie opactwa oo.
Benedyktynów, przejazd na nocleg na Gargano (Monte Sant’Angelo-Sanktuarium św. Michała Archanioła),
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 4 (czwartek)
Nawiedzenie groty, gdzie miały miejsce objawienia
św. Michała Archanioła, Msza św. w grocie, śniadanie.
Wyjazd do San Giovanni Rotondo, nawiedzenie miejsc
związanych z pobytem i działalnością św. Ojca Pio, modlitwa
przy relikwiach Świętego. Powrót na Gargano, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 5 (piątek)
Śniadanie, wyjazd do Lanciano,
nawiedzenie Sanktuarium Cudu
Eucharystycznego– przejazd do Loreto – nawiedzenie Bazyliki i Domku św.
Rodziny, nawiedzenie Cmentarza Żołnierzy Polskich – przejazd na nocleg w okolicy
Bolonii, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6 (sobota)
Śniadanie, wyjazd do Padwy, spacer po Prato della Valle, nawiedzenie Bazyliki św.
Antoniego. Wyjazd na lotnisko, powrót do UK.
Cena: ok. 630€ + bilet lotniczy z bagażem do 10kg (około 100£); dopłata do dużego bagażu 50£.
Zapisy do niedzieli 14 października 2018. Przy zapisie zaliczka 200€. Kontakt: s. Halina 07709799664.
Cena zawiera: Wszystkie 5 noclegów w hotelach klasy turystycznej 3*/4* Pokoje 2 i 3 os. z łazienkami. • Śniadania
kontynentalne (powiększone) (5) i obiadokolacje (5). • Przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację,
wc, barek i dvd. W autokarze kawa, herbata. • Ubezpieczenie KL, NW. Opieka pilota polskojęzycznego • Bilety do
zwiedzanych obiektów, komunikacja miejska, wjazdy do miast (brak ukrytych kosztów). Dzieci do lat 10 zniżka 50%.
Cena nie zawiera: dopłata do pokoju jednoosobowego 120 €; co nie jest wyszczególnione w planie.

