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PIELGRZYMKA do Włoch 

 

Matera – San Giovani Rotondo – Lanciano – Manopello – Loreto – Asyż – Orvietto – Rzym – 
Watykan – Monte Casino - Wezuwiusz 

  

 

 

 
 

Dzień 1:    
Matera 
Spotkanie na lotnisku, odprawa bagażowa, przelot na trasie 
Gdańsk – Bari. Przylot do stolicy Apulii i przejazd   do MATERY. 
Zwiedzanie miasta, którego historyczna część zwana Sassi 
wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, 
obejmuje unikatowe domostwa drążone w skale, jedynie z 
murowanymi fasadami. To tutaj m.in.: Mel Gibson kręcił swoją 
„Pasję”. Przejazd w okolice San Giovani Rotondo, 
zakwaterowanie obiadokolacja, nocleg.  
 
 Dzień 2:   
San Giovani Rotondo – Lanciano 
Śniadanie, przejazd do SAN GIOVANI ROTONDO - 
miejscowości, w której żył Ojciec Pio, stygmatyk z XX w, 
kanonizowany przez Jana Pawła II. Pobyt w Sanktuarium przy 
grobie Ojca Pio ( uzależnione od terminów ), przejazd do 
LANCIANO, gdzie w XIII wieku miał miejsce cud 
eucharystyczny, przejazd do hotelu w okolicach Pescary, 
obiadokolacja,  nocleg  
  
 Dzień 3:    
Manopello -  Loreto  
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Śniadanie, wyjazd do MANOPELLO, gdzie znajduje się 
"chusta” św. Weroniki, na której według legendy odcisnęło się 
Oblicze Jezusa. Przejazd  w kierunku LORETO, zwiedzanie 
słynnego  miejsca kultu maryjnego. Bazylika ze Świętym  
Domkiem,  który przechowuje nazareński dom Maryi.  
Najprawdopodobniej został on przeniesiony z Nazaretu przez 
grecką rodzinę Angeli, która chciała w ten sposób uchronić go 
przed zniszczeniem. Przejście na  Cmentarz Polski w Loreto (w 
1080 grobach spoczywają polscy żołnierze polegli w czasie II 
wojny światowej ). Przejazd na nocleg i obiadokolację w okolice 
Asyżu. 
  
 Dzień 4:   
Asyż – Orvietto  
Śniadanie, przejazd do ASYŻU, zwiedzanie pięknie 
odbudowanego po trzęsieniu ziemi miasta, rynek, Bazylika Św. 
Franciszka.  Przejazd do ORVIETTO, zwiedzanie katedry 
związanej z cudem Eucharystycznym, przejazd  na nocleg i 
obiadokolację w okolice Rzymu.     
 
 Dzień 5:   
Rzym – Watykan  
Po śniadaniu udamy się do WATYKANU. W miarę możliwości 
będziemy uczestniczyć w Audiencji Generalnej na Placu Św. 
Piotra z udziałem Ojca Świętego ( uzależnione od obecności 
Papieża w Watykanie ) Po południu nawiedzimy Bazylikę św. 
Jana na Lateranie i Bazylikę Santa Maria Maggiore oraz kościół 
San Pietro in Vincoli, w którym znajduje się jedno z 
najwspanialszych arcydzieł włoskiego renesansu – słynny 
Mojżesz Michała Anioła. Wieczorem powrót do miejsca 
zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg 
  
 Dzień 6:     
Rzym – Watykan  
Po śniadaniu nawiedzimy Bazylikę św. Piotra. Tu udamy się do 
Kaplicy Ojca Świętego. Następnie zwiedzimy Muzea 
Watykańskie wraz ze wspaniałą Kaplicę Sykstyńską, ozdobioną 
genialnymi freskami Michała Anioła. Zobaczymy także Rzym 
klasyczny: Colosseum, Forum Romanum, Kapitol. Po 
całodziennym pobycie w Wiecznym Mieście powrócimy do 
miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg 
 
  Dzień 7:   
Monte Casino – Wezuwiusz 
Wczesne siadanie, przejazd na MONTE CASSINO – klasztor 
Benedyktów i chwila zadumy na polskim cmentarzu wojskowym. 
Przejazd w kierunku WEZUWIUSZA,  wjazd na parking pod 
szczytem, piesza wycieczka na szczyt krateru,  przejazd w 
kierunku półwyspu Gargano zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   
 

Dzień 8:    
Śniadanie, wyjazd na lotnisko, odprawa bagażowa, wylot do Gdańska, koniec pielgrzymki.  
 

CENA + lot od 1300 PLN / os. z bagażem podręcznym 

Ilość osób w grupie Cena od os w PLN 
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45 i więcej 1940 PLN + lot 

40 - 44 2040 PLN + lot 

39 - 35 2170 PLN + lot 

34 - 30 2340 PLN + lot 

29 - 25  2580 PLN + lot 

 

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: 

➢ biletów lotniczych ( cena uzależniona od terminu, kwoty za bagaż rejestrowany, oraz ilości osób w 

grupie ) 

➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego 

➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce ( 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 – wstępy zaktualizujemy na początku 2020 roku (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 ok. 95 euro / os.                               

➢ napoi do obiadokolacji 

UWAGA:  

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu oraz ceny mogą ulec zmianie – niezależnie od biura – ceny podane są 

orientacyjnie 

• do odbycia pielgrzymki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty powrotu 

dowód osobisty lub paszport 

 

 


