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W2617 
           

ŚLADEM ŚWIĘTYCH I BŁOGOSŁAWIONYCH 
PIELGRZYMKA DO WŁOCH 

24.06-02.07.2019 
 

Rzym-Watykan-Orvietto-Siena-Nepi-Greccio-Cascia-Rocaporena-Rivotorto-Perugia-Asyż 
 
Program pielgrzymki: 
24.06 ( dzień 1)/25.06 (dzień 2)- wyjazd z Panewnik  w godzinach przedpołudniowych;  przejazd przez 
Czechy i Austrię,Włochy w okolice Rzymu, zakwaterowanie; przejazd do Nepi, czas do dyspozycji 
grupy,powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg 
26.06 (dzień 3)- wczesne  śniadanie, przejazd do Watykanu, udział w Audiencji Generalnej  u Ojca 
Świętego ( Plac św Piotra); po Audiencji czas na posiłek i zakupy; następnie nawiedzenie Bazyliki 
św.Piotra; dalsze zwiedzanie miasta: Fontana di Trevi, Schody Hiszpańskie, Panteon, Plac Navona z 
fontanną Czterech Rzek, Zamek św Anioła ( z zewnątrz);  msza św ;powrót na obiadokolację i nocleg;  
27.06 (dzień 4)- śniadanie, przejazd do Rzymu: całodzienne zwiedzanie Rzym Antyczny:     Colosseum 
( z zewnątrz), Forum Romanum ( z tarasów widokowych), Plac Wenecki;  nawiedzenie Bazylik 
Papieskich ( Santa Maria Maggiore, Janów na Lateranie; Św.Pawła za Murami); msza św ; powrót na 
obiadokolację i nocleg 
28.06 (dzień 5)-śniadanie;  przejazd na miejsca cudu eucharystycznego związane z tradycją  Bozego 
Ciała – Orvietto Bolsena a następnie odwiedzimy Sienę Sw Katarzyny z górującą nad miastem 
katedrą; powrót do hotelu , obiadokolacja i nocleg 
29.06(dzień 6)-śniadanie,przejazd do Greccio, nawiedzenie miejsca,gdzie św Franciszek 
zorganizował pierwszą Stajenkę ( msza św); przejazd do Cascii ,nawiedzenie  Sanktuarium św Rity, 
czas na modlitwę i zakup pamiątek ; wizyta w Rocaporenie ( miejsce  zamieszkania św Rity); przejazd 
na  na obiadokolację i nocleg( Cascia lub Rocaporena) 
30.06 ( dzień 7)-śniadanie, msza św,  przejazd do Rivotorto ( miejsce powstania pierwszej Wspólnoty 
św Franciszka ); popołudniowa wizyta w Perugii ( Piazza IV Novembre, Palazzo Priori, Fontanna 
Maggiore)  przejazd do Santa Maria Angeli/Asyżu na obiadokolację i nocleg ( opcjonalnie wieczorna 
wizyta w Asyżu) 
01.07( dzień 8)/02.07 (dzień 9)-śniadanie, msza św w Bazylice św Franciszka  w Asyżu(kaplica sw 
Katarzyny lub w Konwencie); całodzienny pobyt w mieście;  spacer uliczkami do Chiesa Nuova oraz 
San Francesco Piccolino; nawiedzenie Bazyliki św Klary; San Damiano; możliwe przejście do Katedry 
św Rufina oraz do Twierdzy Rocca Maggiore; czas na zakup pamiątek; nawiedzenie Bazyliki Santa 
Maria Angeli oraz modlitwa w Porcjunkuli ;wyjazd w drogę do Polski; przejazd przez Włochy,Austrię 
i Czechy; powrót do Panewnik w godzinach południowych. 
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W ramach realizacji pielgrzymki, gwarantujemy rezerwację mszy św( kaplice w kościołach, zgodnie z 
programem). Prosimy aby Opiekun Duchowy zabrał ze sobą celebret , albę oraz mszał lub Oremus („mały 
ksiądz” nie jest potrzebny).  
 
Cena obejmuje:  

 opiekę pilota 

 transport  

 zakwaterowanie 6 noclegów w hotelach min 3*; pokoje 2-3- osobowe z łazienkami ( 1 nocleg w okolicy 
Loreto, 3 noclegi w okolicy Rzymu, 1 nocleg w Cascii/Rocaporenie oraz 1 nocleg w Asyżu)  

 6 śniadań wzmocnionych( pieczywo, dżem, wędlina, ser, kawa, herbata), 6 obiadokolacji włoskich ( 2 
dania na ciepło- makaron z sosem lub zupa oraz danie mięsne z sałatką- oraz deser); woda do 
obiadokolacji  

 opłaty autostradowe  
 
Cena:  
800 zł + 190 Euro 
 
Cena nie obejmuje:  

 opłat związanych z realizacją programu ( zbierane w autobusie):usługi lokalnych przewodników, 
wstępy do zwiedzanych obiektów , słuchawki ,komunikacja miejska ,ofiary za zwiedzanie sanktuariów, 
opłaty turystyczne, wjazdówki do miast oraz parkingi- do rozliczenia z grupą podczas pielgrzymki – 
obligatoryjnie 75e/os  

 napoje do kolacji dodatkowo płatne 
 

Harmonogram wpłat: 

 Wpisowe – zaliczka 300,-zł  

 Dopłata 500,-zł najpóźniej 21 dni przed wycieczką 

 Wpłata 190,- euro w autobusie 

 Wpłata 75,- euro na realizację programu w autobusie 


