
Pielgrzymka samolotowa do Rzymu  
                      
                12.04.2016 – 17.04.2016  -   6  dni 

   NADZWYCZAJNY ROK  ŚWIĘTY 
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA 

 Od  8 grudnia 2015 ( Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP) 
 do 20 listopada 2016 ( Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata) 

   
…”Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny.”
                                                                      (Łk 6,36)   
DZIEŃ 1            12.04.2016 ( wtorek  )
Zbiórka uczestników na lotnisku na dwie godziny przel planowanym przelotem. 
Godz.12.30 - przelot na trasie: Kraków  –  Rzym  ( „ Alitalia „)
Godz. 14.30 – przylot do Rzymu .( Fiumicino ) 
Trransfer do hotelu w Rzymie . Zakwaterowanie. 
Obiadokolacja . Wieczorny spacer po mieście.  Nocleg. 
 
DZIEŃ  2            13.04.2016   (środa )
Śniadanie,  udział  w  Adiencji  Gneralnej  terenie  Watykanu  na  Placu  Św.  Piotra
( spotkanie  uzależnione od obecności Ojca Świętego w Rzymie ).
Po zakończonej audiencji ok.godz.13.oo spotkanie z przewodnikiem lokalnym i
zwiedzanie tzw. „ barokowego Rzymu ” - podziwianie  Fontanny  di Trevi, Schodów Hiszpańskich,  Placu  
Navona  z fontanną Czterech Rzek. Przejazd  na Lateran – nawiedzenie katedry Rzymu – Bazyliki św. Jana .
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  3           14.04.2016  ( czwartek )       
Śniadanie, dalsze poznawanie  Watykanu – zwiedzanie Bazyliki  Św. Piotra, w tym  nawiedzenie grobu
Świętego Jana Pawła II, poznanie bogactwa Muzeów Watykańskich oraz  uroków Ogrodów Watykańskich .
Czas na zakup pamiątek. 
W godzinach popołudniowych  dalsze zwiedzanie Rzymu, nawiedzenie kolejnej bazyliki patriarchalnej - Św.
Pawła za Murami,  czas wolny na własną modlitwę.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ  4            15.04.2016   ( piątek ) 
Śniadanie.  Spotkanie z przewodnikiem lokalnym  i  zwiedzanie starożytnego miasta, :  Koloseum, Forum
Romanum, Fora Cesarskie z  Forum Trajana, Palatyn i  Kapitol, Plac Wenecki.
Przejazd  na teren starożytnych cmentarzysk - zwiedzanie  Katakumb św. Kaliksta  lub Sebastiana.
Powrót do hotelu, obiadokolacja,  nocleg.

Uwaga !
1. Na terenie  Rzymu pielgrzymi  poruszają  się  pieszo  i  środkami komunikacji  miejskiej,  głównie

metrem.
2. Kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie.



DZIEŃ 5               16.04.2016  ( sobota )
Śniadanie,   przejazd do miejscowości   MENTORELLA
– Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, miejsca które
było tak bliskie    naszemu rodakowu Św. Janowi Pawłowi
II.
Udział  we mszy św. oraz  zwiedzanie  Sanktuarium.
Przejazd  na MONTE CASSINO – zwiedzanie Opactwa
Benedyktynów oraz chwila modlitwy i zadumy na
cmentarzu żołnierzy polskich poległych w czasie słynnej
bitwy o Monte Cassino. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja,nocleg.

DZIEŃ   6              17.04.2016  ( niedziela )
Śniadanie ( suchy prowiant )
Transfer  na lotnisko w Rzymie . 
Godz.. 9.00 - przelot na trasie : RZYM – KRAKÓW
Godz. 11.05  – przylot do Krakowa 
Zakończenie pielgrzymki.

CENA  PIELGRZYMKI  :   2 360,00 zł /os

UWAGI: 
1.   Na wstępy do zwiedzanych obiektów i inne wydatki związane z realizacją programu 
       (lokalni przewodnicy, bilety komunikacyji miejskiej, audio-giude itp.) należy posiadać  ok. 80  €uro
2.   Dopłata do pokoju 1 osobowego – 430,00 PLN 

CENA OBEJMUJE :
 przelot samolotem KRAKÓW - Rzym – KRAKÓW ; cena zawiera bagaż rejestrowany do 20 kg 

oraz bagaż podręczny . 
 transfer na trasie :  lotniskao- hotel – lotnisko,
 zakwaterowanie w hotelu ***  na terenie Rzymu - 5  noclegów ; pokoje 2 -3 osobowe z łazienkami,
 wyżywienie  typu  HB:  5  śniadań kontynentalnych,  5  obiadokolacji  (2  dania  –  kuchnia  włoska,

napoje płatne we własnym zakresie ) ,
 opiekę pilota udzielającego informacji turystycznej,
 rezerwację  przewodników miejskich  na terenie Rzymu i Watykanu ,
 ubezpieczenie  od kosztów leczenia KL (10 000 euro)  i  następstw  nieszczęśliwych wypadków

NNW (10 000 pln ),

Uwaga!  KOSZTY  DODATKOWE – OBOWIĄZKOWE  ! 
Wszystkich turystów mieszkajacych na terenie Rzymu obowiązuje podatek miejski: 4 euro/ dobę / os.

  
CENA    PAKIETU   NA OSOBĘ  : 

 1 890 zł +   cca  470 zł  za bilet lotniczy+ opłata
  za bagaż rejestrowany- 20 kg  . Cena dotyczy wybranego terminu wylotu, tj. 12.04.2016 –

17.04.2016 

CENA OBOWIĄZUJE  PRZY GRUPIE  min. 30 - 35 OSÓB    


