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Pielgrzymka do Włoch Środkowych i Północnych 

18 – 25.05.2017 

14 – 21.09.2017 

 

Rzym - Watykan - Asyż – Cascia – Siena – San Gimignano – Arezzo – Werona  
– Madonna della Corona – Wenecja – Padwa – Rawenna – Riwiera Adriatycka 

    
  

Dzień 1 

Zbiórka na lotnisku: w Krakowie o godz. 10:15 (wylot 12:15), a w Warszawie-Modlin o 10:40 (wylot 

12:40). Przelot do Bolonii, odprawy włoskie, przejazd do hotelu na pograniczu Toskanii / Umbrii, 

zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 

Dzień 2 

Po wczesnym śniadaniu całodniowy wyjazd do Rzymu: bazylika św. Piotra z grobem św. Jana Pawła II 

oraz Drzwi Święte. Następnie dalsze zwiedzanie Rzymu: Koloseum (z zewnątrz), Forum Romanum, Plac 

Wenecki, Ołtarz Ojczyzny, Kapitol. Msza św w jednym z kościołów Wiecznego Miasta. Via Concilazione, 

Zamek Św. Anioła (z zewnątrz). Rzym barokowy: Piazza Navona z fontanną Czterech Rzek i kościołem 

św. Agnieszki, Panteon, Fontanna di Trevi. Powrót do hotelu na kolację i nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie, całodniowe pielgrzymowanie po Umbrii. Asyż - miasto św. Franciszka, bazylika z relikwiami 

Świętego (Msza św.) oraz z freskami Giotta, spacer ulicami miasteczka, katedra św. Rufina z miejscem 

chrztu Franciszka i Klary, bazylika św. Klary. Przejazd do miasta św. Rity - Cascii, bazylika z grobem 
Świętej, chwila modlitwy. Powrót do hotelu na kolację i nocleg. 

Dzień 4 

Śniadanie, wyjazd do Toskanii. Po śniadaniu przejazd do Sieny - miasta św. Katarzyny. Nawiedzenie 

romańskiej Katedry ze słynną amboną, kościół św. Dominika, Piazza del Campo - plac Sieny, na którym 
rokrocznie rozgrywany jest wyścig konny - Palio. Msza św. 

Przejazd do San Gimignano - miasta "średniowiecznych wieżowców". Przejazd do Arezzo - spacer po 
toskańskim miasteczku śladami filmu "Życie jest piękne". Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 
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Dzień 5 

Po śniadaniu wyjazd na północ Włoch do Werony, miasta Romea i Julii: Arena (drugi największy cyrk 

po rzymskim Koloseum), słynne podwórko z widokiem na balkon Julii. Krótka wizyta w niesamowicie 
położonym sanktuarium Madonna della Corona. 

Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 

Dzień 6 

Śniadanie, wyjazd do Wenecji, transfer łodzią do centrum miasta, rozpoczęcie zwiedzania: Most 

Westchnień, Plac Św. Marka z kolumnami patronów Wenecji oraz Bazyliką Świętego i Pałacem 

Arcybiskupim. Potem spacer wśród kanałów do Mostu Rialto. Powrót na stały ląd, przejazd do Padwy – 

spacer przez Prato della Valle (największy plac miejski Europy) do Bazyliki św. Antoniego – nawiedzenie 
grobu świętego, kaplicy relikwii i krużganków klasztornych. Przejazd do hotelu na kolację. 

Dzień 7 

Po śniadaniu przejazd do Rawenny, dawnej stolicy Wschodniego Imperium Rzymskiego - zwiedzanie 

miasta, słynącego z mozaik, liczących średnio 1500 lat i powstałych w czasach bizantyjskich. Osiem z 
nich zostało w połowie lat 90-tych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Przejazd do hotelu na Riwierze Adriatyckiej, czas wolny na odpoczynek nad morzem. Kolacja, nocleg. 

Dzień 8 

Po śniadaniu wyjazd na lotnisko, wylot do Polski. Lądowanie w Modlinie o 12:15, a w Krakowie o 16:10. 
Zakończenie pielgrzymki. 

 

Cena wynosi 2 490 zł i zawiera: 

- przelot Warszawa / Kraków – Bolonia – Warszawa / Kraków wraz z bagażem podręcznym (55x40x20 

cm, max. 10 kg + druga sztuka 35x20x20 cm),  

- przejazdy na miejscu klimatyzowanym autokarem,  

- 7 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami, 

- 7 śniadań wzmocnionych i 7 kolacji, 

- opiekę duchową oraz Msze św., 

- opiekę licencjonowanego pilota, 

- ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 10 000 Euro, NNW 15 000 zł). 

Cena nie zawiera: 

- ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (590 zł),  

- ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (15 kg - 300 zł),  

- ewentualnej dopłaty do ubezpieczenia od chorób przewlekłych (70 zł) oraz od kosztów rezygnacji (105 

zł - to ubezpieczenie musi zostać zawarte w dniu podpisania umowy z Biurem),   

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, przewodników lokalnych, 

opłat miejscowych i klimatycznych, słuchawek systemu tour audio guide (koszt 100 Euro – płatne 

pilotowi),  

- napojów do kolacji.  


