Dzień 1 – 13/14.05.2022 - sobota
Zbiórka ok. 22-23:00 w dniu 13.05.2022. Wyjazd w stronę Austrii. Przejazd do MARIAZELL,
nawiedzenie Sanktuarium, Msza Święta. Przejazd do hotelu we Włoszech w okolicy Werony.
Obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2 – 15.05.2022 - niedziela
Śniadanie, następnie przejazd do SANTA MARIA DELLA CORONA. Sanktuarium Maryjne
zawieszone na półce skalnej w alpejskiej grupie Montebaldo niedaleko Werony. To niesamowite
miejsce pojawiło się również na szlaku papieża – pielgrzyma św. Jana Pawła II, którą odwiedził
w 1998 roku. Jego modlitwa przed figurą Piety została upamiętniona tablicą, którą do dziś można
podziwiać w Sanktuarium. Msza święta. Przejazd do hotelu w okolicy Montecattini Terme.
Dzień 3 – 16.05.2022 - poniedziałek
Śniadanie, następnie przejazd do SIENY, nawiedzenie kościoła Dominikanów z relikwiami św.
Katarzyny, Msza święta, przejście do Katedry oraz na plac miejski, krótki spacer po mieście. Przejazd
do hotelu w okolicy Rzymu.
Dzień 4 – 17.05.2022 – wtorek
Wczesne śniadanie . Przejazd na WATYKAN. Msza święta i modlitwa przy Grobie św. Jana Pawła II.
Zwiedzanie Bazyliki św. Piotra. Przejazd do Bazyliki Św. Pawła za Murami. Według tradycji jest
to miejsce pochówku świętego Pawła. Świątynia budzi zachwyt wszystkich pielgrzymów dzięki
licznym zdobieniom i dopracowanym szczegółom. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 5 – 18.05.2022 – środa
Wczesne śniadanie lub pakiet śniadaniowy, przejazd na Audiencję Generalną u Ojca Świętego
Papieża Franciszka. Spotkanie Ojca Świętego z wiernymi całego świata, poświęcone wspólnej
modlitwie, rozważaniu Ewangelii i papieskiej katechezie. Spacer po RZYMIE BAROKOWYM.
Przejazd do Bazyliki św. Jana na Lateranie, to właśnie ten kościół (a nie Bazylika św. Piotra) jest
uznawany za najważniejszą katolicką świątynię na świecie. Nosi tytuł : Najświętszy Kościół
Laterański, Matka i Głowa Kościołów całego Miasta i Świata. Przejście na Santa Scala.
Powrót do hotelu w okolicy Rzymu.
Dzień 6 – 19.05.2022 - czwartek
Wczesne śniadanie. Następnie przejazd do Sanktuarium dell’ Amore Misericordioso w
COLLEVALENZA czyli SANKTUARUIM MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ, gdzie w krypcie znajduje się grób
María Józefa Alhama Valera – znanej jako Matka Speranza. Ta hiszpańska mistyczka i niezłomny
świadek Miłości Miłosiernej przyczyniła się do powstania sanktuarium Miłosiernej Miłości. Przejazd
do CASCI. Nawiedzenie sanktuarium św. Rity- patronki spraw trudnych i beznadziejnych. Przejazd
do ROCCAPORENA – spacer po rodzinnej miejscowości św. Rity. Czas na własną modlitwę. Przejazd
do hotelu w Asyżu. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 7 – 20.05.2022 - piątek
Śniadanie. Wizyta w SANTA MARIA DEGLI ANGELI. Zwiedzanie Bazyliki Santa Maria degli Angeli
zbudowaną w pobliżu Asyżu na polecenie Papieża Piusa V, gdzie znajduję się malutki kościółek Porciunkula. To w niej Święty Franciszek rozpoczął swoje nauki i obok niej zmarł.
Następnie przejazd na zwiedzanie ASYŻU - miasta św. Franciszka głównego patrona Włoch, gdzie
wielokrotnie przebywał Św. Jan Paweł II. 7 października 1986 r. Jan Paweł II urzeczywistnił swe
pragnienie, zapraszając przedstawicieli głównych religii świata i wyznań chrześcijańskich do Asyżu,
aby w wielu językach modlić się o pokój. Zwiedzanie Bazyliki św. Franciszka, modlitwa przy grobie
świętego, Msza święta. Spacer średniowiecznymi uliczkami miasta. Następnie wizyta w Bazylice
św. Klary, gotyckim kościele powstałym na miejscu kościoła św. Jerzego i Katedry św. Rufina
kościoła romańskiego z XIIw. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 8 – 21.05.2022 - sobota
Śniadanie. Przejazd do WENECJI. Zwiedzanie jednego z najpopularniejszych turystycznych miast
Włoch ze względu na swoją architekturę oraz nietypowe położenie znajduje się na Liście światowego
dziedzictwa UNESCO. Przejście spacerem na Plac św. Marka. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem.
Msza Święta. Przepłynięcie statkiem po kanałach Weneckich. Powrót do autokaru. 9 h postój.
Popołudniowy wyjazd do Polski. PRZYJAZD DNIA NASTĘPNEGO W GODZINACH DOPOŁUDNIOWYCH,.

CENA PIELGRZYMKI: 1360 PLN + 250 EURO

Cena obejmuje :








7 noclegów w pokojach 2-3 osobowych w hotelach ***
7 śniadań i 7 obiadokolacji
przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, video
pilota-przewodnika
ubezpieczenie KL 15000euro, NNW 10000pln, OC 10000euro
ubezpieczenie od chorób przewlekłych do kwoty 15000euro
ubezpieczenie od COVID-19 do kwoty 15000euro

Cena nie zawiera:




koszty realizacji programu - 80 EURO - płatne u pilota
dopłata do pokoju jednoosobowego - 25 euro/noc
TFG i TFP - 20 zł - bezzwrotna i obowiązkowa wpłata na konto organizatora, płacona
w zaliczce

dla chętnych:
- WYBÓR MIEJSCA W AUTOKARZE – KOSZT 45 ZŁ ( konieczny wcześniejszy kontakt z
biurem w celu ustalenia szczegółów)
Dodatkowe ubezpieczenie :
OD KOSZTÓW REZYGNACJI W PRZYPADKU :
– zachorowania nagłego – 4 %
- z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantannę – 6%
- zachorowania z powodu chorób nagłych i przewlekłych – 5%
- z rozszerzeniem na COVID 19 i kwarantannę – 7%

