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„PIELGRZYMKA OD APULII PO CZĘSTO-

CHOWĘ” 
Matera – San Giovani Rotondo – Monte San Angelo – Lanciano – Monopello – Rzym – Watykan – 

Orvietto – Asyż – Padwa – Monte Lusari – Melk - Częstochowa 

 

 

 

 

Dzień 1:    

Matera  

Spotkanie na lotnisku, odprawa bagażowa przelot na trasie 

Gdańsk – Bari. Przylot. Przejazd do MATERY. Zwiedzanie mia-

sta, którego historyczna część zwana Sassi, wpisana jest na Li-

stę Światowego Dziedzictwa UNESCO - obejmuje unikatowe 

domostwa drążone w skale, jedynie z murowanymi fas  adami. 

To tutaj m.in. Mel Gibson kręcił swoją „Pasję”.  Przejazd w oko-

lice San Giovani  Rotondo,  zakwaterowanie obiadokolacja,  

nocleg. 
  

 Dzień 2:   
San Giovani Rotondo – Monte San Angelo  
Śniadanie,  Przejazd do SAN GIOVANI ROTONDO - miejscowo-

ści, w której żył Ojciec Franciszek Pio, stygmatyk z XX w, kano-

nizowany przez Jana Pawła II. Pobyt w Sanktuarium przy grobie 

Ojca Pio ( uzależnione od terminów ), przejazd do MONTE SAN 

ANGELO - miasta słynącego z tutejszych cudów i w pełni po-

święconego ku czci świętego Michała Archanioła. Przejazd do 

miejsca zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg.  
   

 Dzień 3:     
Lanciano -  Manopello  
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Śniadanie,  wyjazd  do LANCIANO, gdzie w XIII wieku miał miej-

sce cud eucharystyczny,  dalsza droga do MANOPELLO, gdzie 

znajduje się "chusta” św. Weroniki, na której według legendy od-

cisnęło się Oblicze Jezusa, przejazd na nocleg do Rzymu, obia-

dokolacja. 
  

 Dzień 4:   

Rzym – Watykan   

Rano po śniadaniu udamy się do WATYKANU. Możliwość  

uczestniczenia w Audiencji Generalnej na Placu św. Piotra z 

udziałem Ojca Świętego ( pod warunkiem, że Ojciec Św. będzie 

przebywał w tym czasie w  Watykanie ). Po południu nawie-

dzimy 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 hotelu, 

obiadokolacja, nocleg 
 

 Dzień 5:     

Rzym – Watykan  

Rano po śniadaniu nawiedzimy Bazylikę św. Piotra. Tu udamy 

się do Kaplicy Ojca Świętego. Następnie zwiedzimy Muzea Wa-

tykańskie wraz ze wspaniałą Kaplicą Sykstyńską, ozdobioną 

genialnymi freskami Michała Anioła. Zobaczymy także Rzym 

klasyczny: Colosseum, Forum Romanum, Kapitol. Po cało-

dziennym pobycie w Wiecznym Mieście powrócimy do miejsca 

zakwaterowania, obiadokolacja, nocleg. 
 

 Dzień 6:   

Orvietto  - Asyż   

Śniadanie, przejazd do ORVIETTO, zwiedzanie katedry zwią-

zanej z cudem Eucharystycznym przejazd do ASYŻU zwiedza-

nie  pięknie odbudowanego po trzęsieniu ziemi  miasta, w pro-

gramie m.in.: rynek, Bazylika Św. Franciszka, przejazd  na noc-

leg w okolice  Padwy, obiadokolacja.  
    

Dzień 7:   

Padwa – Monte Lussari 

Śniadanie.  Zwiedzanie PADWY w programie m.in.: bazylika 

Św.  Antoniego, wyjazd w kierunku  Austrii  w okolicy Tarvisio, 

wjazd kolejką górską na Monte Lussari (1770 m n.p.m.) do 

Sanktuarium Matki Bożej  Patronki Europy.  Przepięknie poło-

żone sanktuarium maryjne, którego powstanie związanie jest z 

cudownym podaniem już od ponad 650 lat przyciąga wiernych 

z trzech narodów zamieszkujących te tereny. Następnie przejazd na nocleg, obiadokolacja.  
 

Dzień 8:  

Melk - Czechy 

Śniadanie,  wyjazd  przez Alpy  do pięknego Sanktuarium Mariazzel Matki Narodów Słowiańskich, dalsza 

droga, przejazd do MELK -  zwiedzanie opactwa benedyktynów, kolejno przejazd na nocleg i obiadokolację 

do Czech. 

 

Dzień 9:  

Śniadanie, przejazd w kierunku Gdańska i postój w Częstochowie, zakończenie pielgrzymki.   
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CENA: 

Ilość osób w grupie Cena od osoby w EUR  + Cena od os w PLN 

45 i więcej  430 EUR + 815 zł + przelot ok 500 zł 

40- 44  440 EUR + 895 zł + przelot ok 500 zł 

39 - 35 450 EUR + 1015 zł + przelot ok 500 zł 

34 - 30 470 EUR + 1180 zł + przelot ok 500 zł 

29 - 25  500 EUR + 1420 zł + przelot ok 500 zł 

 

Cena zawiera: 

➢ 8 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )  

➢ wyżywienie w postaci 8 śniadań i 8 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 daty rezerwacji)  

➢ 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 (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.                                   

➢ napoi do obiadokolacji 

UWAGA:  

• kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

• godziny lotu i cena 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 

 

 

 

 

 

 


