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”POMIĘDZY DMOWA MORZAMI
APULIA - KAMPANIA
Ojciec PIO + Ojciec Dolindo”
Ojciec PIO
Ojciec Pio zadziwił cały świat swoim niezwykłym życiem i gorącą wiarą. Przede wszystkim był – tak samo
jak inny stygmatyk, święty Franciszek – żywym obrazem Chrystusa Ukrzyżowanego. Krzyż Zbawiciela stał
się dla niego szkołą kapłaństwa i źródłem miłości wobec ludzi, których spowiadał, uzdrawiał i pocieszał. Był
spowiednikiem, którego Bóg obdarzył łaską przenikania ludzkich sumień. Kiedy odprawiał Mszę świętą,
wszyscy wiedzieli, że na ołtarzu rzeczywiście dokonuje się wielka tajemnica wiary. Otrzymał dar bilokacji i
poznania języków obcych, których nigdy nie studiował. Przewidywał przyszłość, uzdrawiał słowem, dotykiem,
a także na odległość. Był człowiekiem nieustannej modlitwy, czcicielem Matki Bożej. Nie wypuszczał z rąk
różańca. Toczył zwycięskie boje z szatanem.
Ojciec Dolindo
Kiedy do ojca Pio przychodziły tłumy, mówił: – Idźcie lepiej do ks. Dolindo! Ten kapłan z Neapolu, mistyk,
zostawił modlitwę, którą podyktował mu sam Jezus. Modlitwę o efekcie piorunującym. Kiedy widzisz, że
sprawy się komplikują, powiedz z zamkniętymi oczami w duszy: „Jezu, Ty się tym zajmij!”. Czyń tak za
każdym razem! Czyńcie tak wszyscy, a ujrzycie wielkie, nieustające i ciche cuda! Daję wam słowo, na moją
miłość
– Jezus podyktował te słowa ojcu Dolindo Ruotolo w latach 40. XX wieku

Termin: wrzesień/ październik 2020
Dzień 1: BARI
Zbiórka uczestników na lotnisku wylot 10.55. Przelot do Bari 13.25. Przejazd w kierunku półwyspu Gargano,
Dzień 2:
TRANI – BARLETTA – ANDRIA
Śniadanie. Przejazd do TRANI, portowego miasta z
wąskimi i urokliwymi średniowiecznymi uliczkami. Miasto
rozwijało się w średniowieczu, wyruszały stąd krucjaty
kościoła przeciwko niewiernym. Spacer po centrum
starego miasta i porcie, zwiedzanie katedry Basilica di
San Nicola Pellegrino z XII w., przejście obok Castello di
Trani. Przejazd do BARLETTY – średniowiecznego
miasteczka znanego z twierdzy Svevo z X w., gdzie w
średniowieczu mieściły się koszary dla rycerzy
wyruszających na krucjaty do Ziemi Świętej. Zwiedzanie
zamku. Pamiątkowe zdjęcia przy Kolosie z Barletty –
największej atrakcji turystycznej miasta. Jest to posąg z
brązu cesarza rzymskiego o dotychczas nieustalonej
tożsamości. Posąg ma ponad 5 m wysokości, pochodzi z
ok. VII w. Czas wolny. Przejazd do ANDRII. Zwiedzanie tajemniczego zamku Castel del Monte z XIII w.,
wpisanego na listę UNESCO., obiadokolacja, nocleg.
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Dzień 3:
SAN GIOVANI ROTONDO OJECIEC PIO
Śniadanie, nawiedzenie miejsc związanych z życiem
i działalnością św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo:
kościół stary z konfesjonałem Świętego, jego cela,
słynny krucyfiks. Przejście do kościoła nowego z
grobem Świętego w krypcie. Msza św. w San
Giovanni Rotondo, potem czas wolny – chwila
refleksji na Drodze Krzyżowej. Przejazd do
nieodległego Monte Sant’ Angelo, nawiedzenie groty
św. Michała Archanioła – jedynego kościoła, który
nigdy nie był konsekrowany. Powrót do miejsca
zakwaterowania, kolacja, nocleg.
Dzień 4:
CASERTA – POLA FLEGREJSKIE
Śniadanie. Po nim przejazd do CASERTY. Główną
atrakcją tej niewielkiej miejscowości jest Pałac
Burbonów, wraz z jego niewiarygodnie wielkimi
ogrodami. Spacer po głównej alei wzbogacony
będzie niezapomnianym systemem basenów oraz
fontann zdobionych pięknymi, licznymi posągami o
tematy ce mitologicznej. Następnie przejazd na
POLA FLEGREJSKIE zwane płonącymi polami.
Nazwa ta wzięła się od rozległych terenów
wulkanicznych. Miejsce do którego się udamy,
znajduje się na północ od Neapolu i kryje w sobie
około 40 wulkanów. Wejście do najsłynniejszego z
nich – Solfatara – o średnicy 13 km dostarczy nam
niesamowitych
widoków
i
przeżyć.
Gazy
wydobywające się ze szczelin oraz niesamowite
bulgoczące błoto tworzą niezapomniany klimat.
Przejazd do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 5:
NEAPOL - OJCIEC DOLINDO
Śniadanie i przejazd do centrum Neapolu: katedra
św. Januarego (miejsce związane z cudem
eucharystycznym), kościół z miejscem pochówku O.
Dolindo, kościół Gesu Nuovo z grobem lekarza, dr.
Giuseppe Moscatiego, kościół św. Klary, Plac
Plebiscytu z kościołem św. Franciszka i pałacem
królewskim. Spacer po Spaccanapoli – wąską ulicą
przecinającą całe Stare Miasto. Przejazd do miejsca
zakwaterowania, kolacja i nocleg.
Dzień 6:
SORRENTO – SALERNO – POSITIANO – AMALFI
- SALERNO
Śniadanie. Przejazd do SORRENTO – jest to malowniczy kurort, znany i lubiany, zwany również gajem
cytrynowym. Tutaj odbędziemy krótki spacer. Przejazd do POSITANO, następnie spacer wzdłuż wybrzeża –
zwanego Wybrzeżem Amalfi – uznawane jest za najpiękniejsze na świecie. Tutaj naszym oczom ukażą się
niezapomniane widoki. Krętymi drogami nadbrzeża będziemy mogli podziwiać klify, i wszechobecną

Ergotravel Plac św. Brunona 7 83-300 Kartuzy email: info@ergotravel.eu tel: +48 58 746 35 50

|

przyrodę. Przerwa na zdjęcia. Spacerem dojdziemy do miasteczka AMALFI – tam zwiedzimy Katedrę, czas
wolny. Przejazd do SALERNO, spacer. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg.
Dzień 7:
MATERA
Śniadanie. Przejazd do MATERY. Wizyta w zjawiskowym mieście, zawieszonym na skale głębokiego
wąwozu. Zwiedzanie miasta, którego historyczna część, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO, zwana Sassi, obejmuje unikatowe domostwa drążone w skale, jedynie z murowanymi fasadami.
M.in. tutaj Mel Gibson kręcił swoją „Pasję”. Zwiedzanie dzielnicy Sassi, dawnego centrum Matery. Przejazd
w kierunku Bari, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8:
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko w Barii. Wylot do Polski 13.55, przylot do Gdańska
16.25
CENA - 450 EUR + lot od. ok. 1100 PLN ( lot ) / os. minimum 45 osób
Cena zawiera:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )
wyżywienie w postaci 7 śniadań i 7 obiadokolacji
przejazdy klimatyzowanym autokarem lub busem wg programu
przelot samolotem na trasie Gdańsk – Bari – Gdańsk z bagażem podręcznym
opiekę pilota
ubezpieczenie KL I NNW
turystyczny fundusz gwarancyjny

Cena nie zawiera:
➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego w kwocie ok 500 euro / os.
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce/ wycieczce ( 3 %
wartości imprezy turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz
ewentualnego podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe
➢ pakietu do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi przewodnickie,
opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide* i inne) Cena pakietu może być
podwyższona (podwyżki wstępów, mniejsza liczba uczestników) .Finalna kwota zostanie podana do
wiadomości uczestników przed wyjazdem. Pakiet płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki . 90 EUR
➢ napoi do obiadokolacji
UWAGA:
•

kolejność zwiedzania może ulec zmianie

•

godziny lotu mogą ulec zmianie

•

do odbycia pielgrzymki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu
dowód osobisty lub paszport
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